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  احلالة يف أنغوال  -  ٤    
  

ــرر امل   ــؤرخ ق (اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٨امل
  )١٩٩٦( ١٠٤٥رار ): الق٣٦٢٩

تشــــــــرين  ٢٧يف  املعقــــــــودة ٣٦٢٨لســــــــة اجليف   
مت التوّصـل  كـان قـد   وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

إليه يف مشـاورات اجمللـس السـابقة، دعـت الرئيسـة (الواليـات       
املتحــدة)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي أنغــوال والربازيــل والربتغــال   

ي وليسـوتو ومـالوي   وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبـابو 
ــاء علـــى طلبـــهم،   ــدا، بنـ ــاركة يف إىل اوالنـــرويج ونيوزيلنـ ملشـ

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلم باملناقشة 
ويف اجللســة نفســها، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه   

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تقرير األمني العام املـؤّرخ  
ّدم عمـال بقـرار   عن بعثة األمـم املتحـدة للتحقـق يف أنغـوال املقـ     

ــن   ــال  .)١()١٩٩٥( ١٠٠٨جملـــس األمـ ــام يف  وقـ ــني العـ األمـ
ن عملية السالم يف أنغـوال تسـري خبطـى وئيـدة بشـكل      إتقريره 

زال متــأخرا ن تنفيــذ بروتوكــول لوســاكا مــا إخميــب لآلمــال و
ىل األسف الشديد. وقد حال عـدم  إعن موعده بصورة تدعو 

الختـاذ تـدابري حامسـة     الثقة املستحكم وغياب اإلرادة السياسية
دون احتــرام الطــرفني اللتزاماهتمــا. غــري أن احلكومــة واالحتــاد  
الوطين لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا) قد وافقا علـى جـدول   

عمليـــة الســـالم. وأشـــار إىل أن بزمـــين جديـــد للمضـــي قـــدما 
ــوال يف األســابيع      ــة أنغ ــيت اختــذهتا حكوم اخلطــوات الواعــدة ال

ىل التفـاؤل، وحـثّ   إد مثّلـت خطـوات تـدعو    لة السابقة قالقلي
ــدمي   ــى تق ــا عل ــه   يونيت ــل قوات ــام بنق ــاطق إ رد إجيــايب بالقي ىل من

اإليواء على نطاق واسـع وعلـى حنـو ميكـن التحقـق منـه حتققـا        
ــا   الكــام ــدمي املعلوم ــع الســجناء؛ وبتق ــاإلفراج عــن مجي ت ؛ وب

ىل األمم املتحدة مبوجب بروتوكول لوساكا. وذكـر  إاملطلوبة 
جيب اختتام احملادثات بشأن املسائل العسكرية علـى سـبيل    أنه

__________ 

  )١(  S/1996/75.  

ــة ومنصــفة فيمــا  التوصــل االســتعجال، مــع  إىل اتفاقــات عملي
ــة،       ــوات املســلحة األنغولي ــا يف الق ــوات يونيت ــاج ق ــق بإدم يتعل
والتسريح التدرجيي لقواته األخرى. وحثّ أيضا رئيس أنغـوال  

لتعزيــز ورئــيس يونيتــا علــى االجتمــاع يف أقــرب وقــت ممكــن  
لـئن كـان جنـاح    قـال إنـه   الثقة املتبادلة وحل املسـائل املعلّقـة. و  

عمليــة الســالم يعتمــد علــى الطــرفني األنغــوليني، فــإن إخفــاق   
احملاوالت السابقة الراميـة اىل إحـالل السـالم يف أنغـوال يؤكـد      
على احلاجة إىل مشـاركة وتشـجيع دولـيني نشـطني. وأوصـى      

دة الثالثة للتحقّق يف أنغوال لسـتة  بتمديد والية بعثة األمم املتح
أشــهر أخــرى، وذكــر أنــه سيواصــل تقــدمي تقــارير شــاملة إىل   
جملــس األمـــن كـــل شــهرين. وأشــار أيضــا إىل أن قطاعــات       
كبرية من السكان ما زالت حباجـة إىل مسـاعدة طارئـة كـبرية     
وأن إدارة الشــؤون اإلنســانية ستصــدر يف شــباط/فرباير صــيغة  

ــداء اجلــار   ــدد    منقحــة للن ــذي مي ــني الوكــاالت ال ي املشــترك ب
  .١٩٩٦  الربنامج اإلنساين القائم حىت هناية عام

ـــا      وقـــال ممثـــل أنغـــوال إن تنفيـــذ بروتوكـــول لوساكــ
دخــل أكثر مراحله حسما وحتديدا، ولكن هـذا مل يكـن دون   
مصاعب، وقد تسبب يف بعضها عـدم امتثـال وانتـهاكات مـن     

البعض اآلخـر نـتج عـن     جانب يونيتا، كما أن من الواضح أن
طبيعـة وتعقّـد الصــراع ومـن عمليـة التنفيــــذ العملـي لالتفــاق.      
وقد حتقّق تقّدم كبري هـام، وأهـم جوانبـــه هـو اإلبقـــاء علـــى       
وقــف إطــالق النــار ملــدة ســنة بعــد التوقيــع عليــه. واملســألة         
الرئيســية تتعلــق بإيــــواء القــــوات العســكرية التابعــة ليونيتــا،       

ــزع ســالحه  ــال تشــكيل     ون ــى إكم ــؤثر عل ــا ي ا وتســرحيها، ّمم
ــا يف     ــة ليونيتـ ـــوادر التابعـ ــاج الكـ ــد، وإدمـ جـــيش وطـــين واحـ
حكومــة وحــدة وطنيــة. وأكّــد رغبــة بلــده يف أن تكــون هــذه  
ــة      ــدر ممكــن، وأن يكــون بإمكــان بعث ــأكرب ق ــة شــفافة ب العملي
التحقق الثالثة التحقق التـام منـها حـىت ميكـن جتنـب هتـرب أيـة        
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أو مواد حربية من رقابة األمـم املتحـدة، كمـا    قوات عسكرية 
كــان احلـــال يف املاضـــي يف وقـــت تنفيـــذ اتفاقـــات بيسيســـي.  
وأعــرب عــن شــعور بلــده بــالقلق إزاء اســتمرار أنشــطة يونيتــا  
العســــكرية يف بعــــض منــــاطق البلــــد يف منــــط مــــن التحــــّرك  
العســكري الــذي جيــري دون إخطــار مســبق للبعثــة ومــن شــّن 

صــب الكمــائن ضــد األهــداف املدنيــة     اهلجمــات املنعزلــة ون 
والعسكرية على السواء. وأشار إىل أن الصعوبات الـيت يثريهـا   
يونيتا بشأن حريـة حركـة األهـايل والسـلع يف املنـاطق الـيت مـا        
ــذ      ــه تنفيـ ــرية تواجـ ــرى خطـ ــة أخـ ــيطرته عقبـ زالـــت حتـــت سـ

رقـــل فقــط حريـــة حركــة املـــواطنني   تع الربوتوكــول، ألهنــا ال  
ل أيضا حرية حركة موظفي البعثة. وذكـر  األنغوليني، بل تعرق

أنــه لــدى بــدء الواليــة اجلديــدة، مــن الضــروري احلــؤول دون  
ــأخري غــري املــربر ومســاءلة املســؤولني عــن      ــال والت عــدم االمتث
ذلــك. وكــذلك ينبغــي أن تكــون مســألة املســاعدة اإلنســانية    
موضع اهتمام خاص أثنـاء الواليـة اجلديـدة. وأشـار جمـّددا إىل      

كومــة مجهوريــة زائــري يف انتــهاك احلكــم الــوارد يف اســتمرار ح
) الـــذي حيظـــر تقـــدمي أيـــة إمـــدادات     ١٩٩٣( ٨٦٤القـــرار 

عسكرية أو أيـة مسـاعدة أخـرى ليونيتـا. ومـا زالـت حكومـة        
زائــري، يف حتــّد ســافر لســلطة اجمللــس، تشــكل قاعــدة النطــالق 
طائرات يونيتا اليت تنتـهك اجملـال اجلـوي األنغـويل وهتـبط سـرا       

نــاطق الواقعــة حتــت ســيطرته للحصــول علــى اإلمــدادات   يف امل
املعدات العسـكرية الفتاكـة. وأعـرب عـن أملـه يف أن يعتمـد       و

اجمللـس، وخاصــة جلنــة اجلــزاءات التابعـة لــه، إجــراءات عاجلــة   
وفّعالة بغية ثين زائري عن اتبـاع هـذا السـلوك، الـذي ال يسـهم      

ــذ    ــات وال ــذ االتفاق ــام تنفي ــات أم ــادة العقب ي يشــكل إال يف زي
تدخال فاضحا يف الشؤون الداخليـة لبلـده. وبالنسـبة ملشـروع     
القرار، أعـرب عـن تأييـد حكومتـه جلميـع اخلطـوات اإلجيابيـة        

  .  )٢(اليت تتسق مع احلالة الراهنة املتعلقة بعملية السالم يف بلده
__________ 

  )٢(  S/PV.3628 ٥إىل  ٢، الصفحات.  

وتكلّــم ممثــل إيطاليــا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان   
ترحيب االحتاد األورويب بـااللتزام   أعرب عنف. )٣(املنتسبة إليه

الــذي قطعــه مــؤخرا كــل مــن احلكومــة ويونيتــا بشــأن جــدول 
زمين جديد للدفع قـدما بعمليـة السـالم. وشـّدد علـى أنـه مـن        
ــا علــى التعهــد الــذي قطعــه مــؤخرا     األساســي أن يؤكــد يونيت

ىل إبالتعجيــل بعمليــة إيــواء قواتــه، وهــي عمليــة مل تصــل بعــد   
والحـظ مـع االرتيـاح اخلطـوات الـيت       مسـتويات ذات مغـزى.  

ــّجع     ــالم، وشـ ــة السـ ــذ عمليـ ــوال يف تنفيـ ــة أنغـ ــذهتا حكومـ اختـ
احلكومة على أن تعجل بامتثاهلا هلذه االلتزامات. وأعرب عـن  
القلــق إزاء التــأخريات يف أنشــطة إزالــة األلغــام وللتقــارير الــيت   
تفيــد بــأن جهــود الطــرفني األنغــوليني يف هــذا اجملــال مــا زالــت 

ــد  ــاد األورويب   عنـ ــعور االحتـ ــن شـ ــرب عـ ــدها األدىن. وأعـ حـ
قتصاد األنغـويل  بالقدر نفسه من القلق إزاء استمرار تدهور اال

ىل املشـــاكل املعقـــدة يف فتـــرة مـــا بعـــد إالـــذي يرجـــع جزئيـــا 
ــيت        ــن الصــعوبة ال ــرب ع ــه يع ــت ذات ــان يف الوق احلــرب، وإن ك

ــة لتحقيــق االســتقرا    ــدابري فعال ــذ ت ر تواجههــا احلكومــة يف تنفي
واإلصالحات الضرورية. وشـّدد االحتـاد األورويب علـى أمهيـة     
الــدعم الــدويل لعمليــة الســالم يف أنغــوال، وأكــد علــى الــدور    
الــذي تؤديــه البعثــة بالنســبة للحالــة اهلشــة الراهنــة. وذكــر أن    
ــة،     ــالم األنغوليـ ــة السـ ــزم بعمليـ ــزال يلتـ ــاد األورويب ال يـ االحتـ

تــا حلثهمــا علــى ويضــطلع مبســاع مــع كــل مــن احلكومــة ويوني
  .)٤(إحراز تقدم آخر وسريع يف تنفيذ بروتوكول لوساكا

هـو عضـو يف   وممثـل االحتـاد الروسـي أن بلـده،     وذكر   
الدول الـثالث املراقبـة املعنيـة بالتسـوية األنغوليـة، يشـعر بقلـق        
عميق إزاء عرقلة عملية السـالم مـن جانـب يونيتـا املسـتمر يف      

ــذ أحكــام بروتوكــول     ــهرب مــن تنفي ــاألخص  الت لوســاكا، وب
عمليـــة إيـــواء القـــوات ونـــزع ســـالحها، األمـــر الـــذي يعـــوق 

__________ 

ــفحة     )٣(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــلوفاكيا؛    ٥املرجـ ــا وسـ ــدا ورومانيـ (بولنـ
  وليتوانيا ومالطة والتفيا).

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
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النشاط الطبيعي لبعثة التحقق الثالثـة، بـل إن يونيتـا قـد قامـت      
أيضا بإطالق محلة إعالميـة ضـد البعثـة. وأعـرب عـن اعتقـاده       
بـــأن األوان قـــد آن ألن يتوقـــف اجملتمـــع الـــدويل عـــن قبـــول   

 هنايـة هلـا مقابـل حـل جمموعـة      مناورات يونيتا املتضاربة اليت ال
مــن املســائل العســكرية. وهــذا أمــر هــام علــى حنــو خــاص يف    

ىل األذهـان  إاسة الراهنة لقيادة يونيتا تعيد ن السيأضوء حقيقة 
ــام        ــة ع ــا يف هناي ــوم هب ــت تق ــيت كان ــال ال إىل حــد كــبري األعم

عندما عملت على اهنيار اتفاقات بيسيسي واسـتئناف   ١٩٩٢
مــن املهــم للغايــة أيضــاً أن يتواجــد يف نقــاط احلــرب األهليــة. و

أسـلحة حقيقيـة،    هـم اإليواء التابعة ليونيتـا جنـود حقيقيـون مع   
ــال يف      ــا كانـــت احلـ ــالح كمـ ــن السـ ــزل مـ ــباب عـ ــيس شـ ولـ
مناسبات عديدة سابقة. وأعرب عن اعتقاده بـأن قيـادة يونيتـا    

مــن املماطلــة يف إطــالق ســراح مجيــع  أن ُتزيــد ال مــربر هلــا يف 
ـــل   الســجناء  ـــن مسائـ ويف تزويــد األمــم املتحــدة مبعلومــات عـ

عسكرية، ويف كفالة حريـة احلركـة للنـاس والبضـائع يف مجيـع      
ــب        ــن جان ــاءة املتخــذة م ــد. والحــظ اخلطــوات البّن ــاء البل أحن

  .  )٥(حكومة أنغوال يف سبيل تعزيز عملية السالم
وأعـــرب ممثـــل اململكـــة املتحـــدة عـــن القلـــق لوجـــود    

روتوكـول لوسـاكا مل تنفّـذ بعـد، وشـّدد      عناصر رئيسـية مـن ب  
علــى أنــه لــن يوجــد عــذر إذا فشــلت يونيتــا يف إيــواء القــوات   

شباط/فرباير كما ُوعد. وأعرب عـن توقّعـه أن يعـاد     ٨حبلول 
املرتزقة إىل وطنهم بسـرعة وأن ينفـذ االتفـاق اخلـاص بإدمـاج      
قوات يونيتا يف القوات املسلحة األنغولية. وأعرب عن شـعور  

خبيبة األمل ألن إذاعـة بعثـة التحقـق الثالثـة مل تنشـأ حـىت       وفده 
اآلن على حنو سليم، رغـم نـداءات جملـس األمـن املتكـررة إىل      
حكومة أنغوال بشأن هذا املوضـوع. وقـال أيضـا إنـه إذا أريـد      
لعمليات حفظ السالم أن ُتمكَّن من إجناز والياهتـا فإهنـا جيـب    

حملدد. وقال إن العمليـة  أن تتلقى األموال بالكامل ويف الوقت ا
__________ 

  .١٢و  ١١لصفحتان ملرجع نفسه، اا  )٥(  

ــة بالنســبة      ــوم حيوي ــك الي ــيت جتــري مناقشــتها يف ذل ــادة ال إلع
السلم واالستقرار إىل بلد مزقته احلـرب. ويشـكل الصـراع يف    
أنغــوال هتديــدا للســالم واألمــن علــى نطــاق أوســع يف اجلنــوب  
األفريقي، وال جيوز أن تفشل بعثة األمم املتحـدة هـذه بسـبب    

  .  )٦(عدم توفر األموال
وقــال ممثــل فرنســا إن هنــاك ســببا وجيهــا للقلــق إزاء     

عدم إحراز التقدم يف تنفيذ عملية السالم الـيت وصـفها األمـني    
سـنة   ٢٠العام رغم أنه مـن الطبيعـي، يف رأي وفـده، أنـه بعـد      

من احلرب، ال يـزال قـدر مـن الريبـة بـني املتحـاربني. والحـظ        
ــدة املتخــذة مــن جانــب الطــرفني    ــه  االلتزامــات اجلدي ــال إن  وق
ــا صــارماً    ــا تلــك االلتزامــات احترام . والحــظ يتوقّــع أن حيترم

أيضــا أن الســلطات يف لوانــدا قــد حاولــت منــذ ذلــك الوقــت   
إبداء حسن النية بتنفيذ نقاط أساسية معينة من اتفاق السـالم،  
كمــا الحــظ التقــدم املشــجع الــذي أحــرزه يونيتــا فيمــا يتعلــق  

غـري املقبـول أن يـرفض يونيتـا     بإيواء قواته. غري أنه قال إن من 
التعاون مع البعثة يف إمتام مهمة اإليواء، وإنه جيب علـى يونيتـا   

. وقـال  بسـرعة قـدر املسـتطاع   أن يواصل العملية حـىت هنايتـها   
إن االتفــاق حيــدد مســتوى اشــتراك يونيتــا يف القــوات املســلحة 
األنغولية اجلديـدة، ولكـن اتفاقـا كهـذا لـن يكـون لـه تـأثري إذا         

يســمح يونيتــا بــأن يــرتع ســالحه، وإذا مل تنســحب قــوات    مل
ف عن مناطق التجمع، وإذا ما سـعت  احلكومة بعيدا بقدر كا

ىل اغتنام فرصة نزع سـالح يونيتـا. وقـال إن فرنسـا تـرى أن      إ
متديد والية البعثة ملدة ستة أشهر قد ال يرسـل إشـارة واضـحة    

دد واليـة  بالقدر الكايف من اجمللس. ولذلك، فإهنا تفضل أن متـ 
عملية األمم املتحدة ملدة ثالثة أشـهر فقـط، األمـر الـذي يتـيح      

ــايو،  ٨جمللـــس األمـــن أن يعيـــد دراســـة احلالـــة حبلـــول   أيار/مـ
__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  
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ــواء      ــزع الســالح وإي ــدم احملــرز يف ن ــق بالتق وخباصــة فيمــا يتعل
  .  )٧(القوات

ــدما قامــت         ــا، بع ــات املتحــدة إهن ــة الوالي ــت ممثل وقال
لبعثة، تستطيع أن تؤكّـد أن دور  شخصيا جبولة على عمليات ا

حفظــة الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة حاســم األمهيــة لعمليــة  
السالم اليت أطلقها بروتوكول لوساكا. ولكن مستقبل أنغـوال  

حكومــة وقالــت إن يقــع علــى عــاتق حكومــة أنغــوال ويونيتــا. 
أنغوال قد أخذت، إىل حد بعيد، تتحرك يف االجتـاه الصـحيح.   

نيتا الضعيف بالنسبة لربوتوكول لوساكا يعـّرض  ولكن أداء يو
ــوِّ  ــر ويقـ ــالم للخطـ ــة السـ ــة.  عمليـ ــتمرار البعثـ ــة اسـ ض إمكانيـ

وأبرزت توقُّع اجمللس أنه لو أفاد األمني العام عـن عـدم إحـراز    
تقــدم كــاف صــوب حتقيــق بروتوكــول لوســاكا مــن أي مــن    
اجلـانبني فحينئـذ سـيعيد اجمللــس تقيـيم جـدوى اسـتمرار واليــة       

  .  )٨(١٩٩٧ة إىل شباط/فرباير البعث
وقال ممثل النرويج إن بلده قد شـارك يف بعـثيت األمـم      

ــراقبني    ــة للتحقـــق يف أنغـــوال بتقـــدمي مـ املتحـــدة الثانيـــة والثالثـ
عسكريني، وإنه يؤيــد جتديـــد الواليـــة وسيواصـل املشـاركة.     
ومع ذلك، فإن جوانب التـأخري العديـدة يف تنفيـذ بروتوكـول     

حيــث لــذلك وقــال إنــه مــدعاة للقلــق العميــق.   لوســاكا تبقــى
ــلة    ــا، علـــى مواصـ ــيما يونيتـ الطـــرفني يف الربوتوكـــول، وال سـ
التزامهمـــا بصـــورة كاملـــة وصـــادقة بتنفيـــذ أحكامـــه، وعلـــى 
احترام وقف إطالق النار واحلفاظ عليـه يف مجيـع أحنـاء البلـد.     

ــثري  ــطة      وتـ ــبة لألنشـ ــن بالنسـ ــدهور األمـ ــة بتـ ــارير اخلاصـ التقـ
، وال سيما يف املناطق اليت يسـيطر عليهـا يونيتـا، تـثري     اإلنسانية

ــرويج ملواصــلة     ــة الــيت توليهــا الن االنزعــاج. وأكّــد علــى األمهي
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  
  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  

يونيتا واحلكومة تعاوهنما بالكامل مع جهود اإلغاثـة اإلنسـانية   
  .  )٩(الدولية

وقالت ممثلـة الواليـات املتحـدة، يف مداخلتـها الثانيـة،        
اس سافيميب، رئـيس يونيتـا، عصـر    إهنا تكلّمت مع السيد جون

ذلك اليوم. وقد أعربـت لـه عـن القلـق الـذي يشـعر بـه بلـدها         
إزاء تأخر عملية اإليواء بشـّدة عـن موعـدها احملـدد وقلقـه مـن       
أن يونيتــا لــن يكــون بإمكانــه الوفــاء بالتزاماتــه. وســلّم الســيد   
ســافيميب بتــأخر عمليــة اإليــواء عــــن موعــدها احملــدد، غــري أنــه 

ه يعمل علــى مـــدار السـاعة للوفـاء بالتزامـه. كمـا أهنـا       ذكر أن
ذكّرت السيد سافيميب بأنه كان من املطلوب مـن القــوات أن   
حتضــر أسلحتهـــا وأجــاب بأهنــا تــأيت حاملــة أســلحتها. وأكّــد   
أيضا أنه نظرا للقصـور يف االتصـال مـن جانـب قـوات يونيتـا،       

يونيتـا،   هناك حاالت أرسلت فيهـا البعثـة وسـائل لنقـل قـوات     
ــا يف املوقــع املعــّين.     ــد وصــوهلا مل تكــن قــوات يونيت ولكــن عن
وأبلغتــه أن هــذه اجللســة الــيت يعقــدها جملــس األمــن تعــد مبثابــة 
ــابع التطــورات عــن كثــب       ــدويل يت ــى أن اجملتمــع ال مؤشــر عل

  .  )١٠(شديد
وقـــال ممثـــل الربتغـــال إن بلـــده يلتـــزم التزامـــا عميقـــا    

أوال كوســيط يف املفاوضــات بالعمليــة الــيت جتــري يف أنغــوال،  
اليت أدت إىل اتفاقات السالم، واآلن كعضو يف ثالثي البلـدان  
املراقبة، وهو يشـاطر األمـني العـام الشـواغل الـيت أعـرب عنـها        
إزاء التأخري يف تنفيذ بروتوكول لوساكا. والربتغـال يسـاورها   
قلــق خــاص إزاء بــطء وتــرية عمليــة إيــواء قــوات يونيتــا وإزاء   

الــيت تفيـد بــأن املقــاتلني املتـوجهني إىل منــاطق اإليــواء   التقـارير  
من صغار السن أو من املسنني وأن الكثري منهم حيضـر إىل   إما

ــة       ــق الثالث ــة التحق ــد أن بعث ــواء دون أســلحة. وأكّ ــاطق اإلي من
ــو رصــد        ــدفها ه ــني طــريف الصــراع: فه ــة ب ــوة عازل ليســت ق

__________ 

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
  .٢٨و  ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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االمتثــــال التفاقــــات الســــالم وبروتوكــــول لوســــاكا. ومــــن  
صارمة على أسـلحة يونيتـا،   رقابة ألساسي هلا إذن أن تفرض ا

مبا يف ذلـك أسـلحته الثقيلـة. وشـّجع علـى عقـد اجتمـاع بـني         
رئيس أنغوال ورئيس يونيتا يف أقرب وقت ممكن. وتطـّرق إىل  
والية بعثـة األمـم املتحـدة الثالثـة للتحقـق يف أنغـوال، فقـال إن        

لبعثة كـأداة مـن أدوات   الربتغال تعترب أن استخدام فترة والية ا
الضغط من أجل تنفيذ بروتوكول لوساكا قـد ال يكـون احلـل    
األمثــل الــذي يقــره جملــس األمــن يف هــذه املرحلــة. ويف رأيــه،  
ــرار      ــة، ينبغــي أن يكــون ق ــه ملمارســة الضــغط بصــورة فعال فإن
ــنّص     جملــس األمــن مصــّمما حبيــث يشــمل فقــرة يف املنطــوق ت

تنفيـــذ أحكـــام  بوضـــوح علـــى إجـــراء اســـتعراض شـــهري ل    
بروتوكـــول لوســـاكا. فبهـــذه الطريقـــة، يبعـــث جملـــس األمـــن 
رسالة قوية بأنه سريصد عن كثب التطورات يف أنغوال، وبـأن  
بإمكانه يف أية حلظـة أن ينظـر يف اختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات        
ــة علــى أي      ــدابري تقييدي ــل فــرض ت ــة تطــورات، مث يف ضــوء أي

  .  )١١(طرف مذنب
ىل أنـه قـد أُحـرز بعـض التقـدم      وأشار ممثل نيوزيلنـدا إ   

ــن       ــس األم ــال إن جمل ــة حمــدودة، وق ــه ذو طبيع اإلجيــايب، ولكن
ــه مبوجــب      ــذي يســتخدم خمتلــف األدوات املتاحــة ل النشــط ال
الفصل السادس من امليثاق هو أفضـل رد علـى احلالـة الراهنـة.     
وأعرب عن سرور حكومته ملا أفـاده األمـني العـام عـن التقـدم      

ة األلغـــام، وهـــو اجملـــال الـــذي تلتـــزم بـــه احملـــرز يف جمـــال إزالـــ
نيوزيلندا التزاما جادا. بيـد أن إزالـة األلغـام يف أنغـوال ال ختلـو      
من املشاكل، وسيتمثل املفتاح للمستقبل يف دمـج الربنـامج يف   
عمل بعثة التحقق الثالثة. وتطّرق إىل مشـروع القـرار فـأعرب    

ــرف        ــى الط ــة الضــغط عل ــأ حماول ــن اخلط ــأن م ــاده ب ــن اعتق ني ع
بتحديد فترة زمنيـة للواليـة تكـون قصـرية علـى حنـو مصـطنع.        
وأعــرب عــن رأي مفــاده أن أفضــل طريقــة إلظهــار التصــميم   

__________ 

  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

على ممارسة الضـغط هـي اإلصـرار علـى اسـتعراض الواليـة يف       
فترات منتظمة. وطلب أن ينتهج مشروع القرار هنجـا صـارما   

ــا صــارما إزاء م    ــوال وهنج ــرفني يف أنغ ــا إزاء الط ــألة ومتوازن س
إزالة األلغام وأن يعّزز أمهية عنصر حقـوق اإلنسـان يف وجـود    

  .  )١٢(األمم املتحدة يف أنغوال
أهـابوا بكـال الطـرفني    فوتكلّم عـّدة مـتكلّمني آخـرين      
بربوتوكـــول لوســـاكا وباجلـــدول الـــزمين لتنفيـــذه،   اأن يتقّيـــد

مشّددين على أمهيـة تنفيـذ يونيتـا جلميـع التزاماتـه، وبـاألخص       
لق بـإيواء القـوات، ومشـريين إىل اإلجـراءات اإلجيابيـة      فيما يتع

 االيت اختذهتا حكومة أنغوال، وأهـابوا بكـال الطـرفني أن يتعاونـ    
ــق   ــة التحق ــع بعث ــع الوكــاالت اإلنســانية    م ــة وم ــدين الثالث ، مب

متديـــد واليـــة البعثـــة. وأهـــاب بعـــض  تأييـــد علـــى موافقتـــهم 
فـوراً، وأهـابوا    السجناءاملتكلّمني بيونيتا أن يطلق سراح مجيع 

مــع أنشــطة إزالــة األلغــام، وطــالبوا   ابكــال الطــرفني أن يتعاونــ 
ــري.        ــرب موجــات األث ــا ع ــثّ براجمه ــة بب ــة البعث بالســماح إلذاع

لــن  ةوأشــار بعــض املــتكلّمني أيضــا إىل أن املســاعدات الدوليــ 
تكون حاضرة بقّوة إال إذا بـرهن كـال الطـرفني علـى أن لديـه      

رب بعض املتكلّمني عن القلـق إزاء  إرادة إلحالل السالم. وأع
احلالـــة املاليـــة للبعثـــة وأهـــابوا بالـــدول األعضـــاء أن تســـّدد       

  .  )١٣(اشتراكاهتا املقررة
__________ 

  .٣٥-٣٣ات املرجع نفسه، الصفح  )١٢(  
 ٩و  ٨(هنــدوراس)؛ والصــفحتان  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٣(  

ــفحة   ــا)؛ والصــ ــفحتان   ٩(أملانيــ ــني)؛ والصــ  ١١و  ١٠(الصــ
ــفحات    ــا)؛ والصــــ ــة كوريــــ ــدا)؛  ١٦-١٤(مجهوريــــ (بولنــــ

 ١٩-١٧(مصــــــر)؛ والصــــــفحات  ١٧و  ١٦والصــــــفحتان 
(إندونيســــيا)؛   ٢٠و  ١٩بيســــاو)؛ والصــــفحتان   - (غينيــــا

ــفحات  ــفحتان   ٢٢-٢٠والصـ ــوانا)؛ والصـ  ٢٣و  ٢٢(بوتسـ
(زمبـــابوي)؛  والصـــفحتان  ٢٦و  ٢٥(شـــيلي)؛ والصـــفحتان 

ــفحتان  ٢٧و  ٢٦ ــل)؛ والصــ ــوتو)؛  ٢٩و  ٢٨(الربازيــ (ليســ
 ٣٢(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحتان  ٣٢و  ٣١ان توالصـــفح

  (زامبيا). ٣٦و  ٣٥(تونس)؛  والصفحتان  ٣٣  و
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ــة اجلويف    ــودة يف  ٣٦٢٩لســـ ــباط/فرباير  ٨املعقـــ شـــ
مت التوّصــل إليــه خــالل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٦

يف تقـّرر   الرئيسـة، وفقـا ملـا   دعـت  مشاورات اجمللـس السـابقة،   
دون بــملشــاركة يف املناقشــة إىل ا، ممثــل أنغــوال ٣٦٢٨اجللســة 

  أن يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللســة نفســها، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه   

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تقرير األمني العام املـؤّرخ  
عن بعثة األمـم املتحـدة للتحقـق يف أنغـوال املقـّدم عمـال بقـرار        

  .  )١٤()١٩٩٥( ١٠٠٨جملس األمن 
ويف اجللسة نفسها، وّجهت الرئيسة انتبـاه اجمللـس إىل     

عـــد يف ســـياق مشـــاورات اجمللـــس أُكـــان قـــد مشـــروع قـــرار 
وإىل عـــدد مـــن التنقيحـــات الـــيت أُدخلـــت علـــى   )١٥(الســـابقة

ــرار بصــيغته املنقّحــة      ــرح للتصــويت مشــروع الق ــنّص. مث طُ ال
ــرار     )، ١٩٩٦( ١٠٤٥شــفويا واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق

  نصه:يلي   يف ماو
  إن جملس األمن،  
ــد     ــن جديـــ ــد مـــ ــراره  إذ يؤكـــ ــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قـــ ) املـــ

  ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، ١٩٩١أيار/مايو  ٣٠
كانون الثاين/يناير  ٣١يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر   
١٩٩٦،  

تأكيد التزامه باحلفاظ على وحدة أنغوال وسـالمتها   وإذ يعيد  
  قليمية،اإل

األمهية اليت يعلقهـا علـى تنفيـذ حكومـة      وإذ يؤكد من جديد  
ــام ألنغــوال     ــوطين لالســتقالل الت “ اتفاقــات الســلم ”أنغــوال واالحتــاد ال

  وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة تنفيذا تاما،
للتـــأخريات يف تنفيـــذ بروتوكـــول  وإذ يســـاوره بـــالغ القلـــق  

  دم مطرد حنو حتقيق سالم دائم،لوساكا وعدم إحراز تق
__________ 

  يف هذا الفصل. ٣٦٢٨؛ وانظر أيضا اجللسة S/1996/75انظر   )١٤(  
  )١٥(  S/1996/86.  

لتدهور احلالة اإلنسانية يف أحناء كثرية من  وإذ يساوره القلق  
أنغــوال، وخباصــة لعــدم تــوفر ضــمانات األمــن وحريــة احلركــة ملــوظفي   

  املنظمات اإلنسانية،
أمهية إصالح وإنعاش االقتصاد الوطين ألنغوال وما  وإذ يؤكد  

  دائم، لذلك من إسهام حيوي يف حتقيق سالم
شــباط/فرباير  ٨) املــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٦إىل قــراره  وإذ يشــري  
املتحـدة   األمـم الذي أشار، يف مجلة أمور، إىل توقـع إجنـاز بعثـة     ١٩٩٥

  ،١٩٩٧الثالثة للتحقق يف أنغوال ملهمتها حبلول شباط/فرباير 
أن نصــف مــدة البعثــة قــد انقضــى بالفعــل علــى    وإذ يالحــظ  

)، يف حني أن تنفيذ بروتوكول ١٩٩٥( ٧٦٩النحو املتوخى يف القرار 
  لوساكا ال يزال متأخراً على حنو خطري عن اجلدول الزمين املقرر،

ــرم بــني حكومــة أنغــوال    وإذ يالحــظ أيضــا   االتفــاق الــذي أب
كـانون األول/ديسـمرب    ٢١واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال يف  

ام وممثلــه اخلــاص ، وإذ يرحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا األمــني العــ  ١٩٩٥
والــدول املراقبــة الــثالث لعمليــة الســلم يف أنغــوال لتيســري وضــع جــدول  
زمــين مــنقح لتنفيــذ املهــام احملــددة يف االتفــاق املــربم بــني الطــرفني يف        

  ،١٩٩٦كانون الثاين/ يناير  ٩بايلوندو يف 
ــة      وإذ يرحــب   ــدول األعضــاء ومنظم ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ب

 تمع الدويل ككل لتعزيز السلم واألمن الدوليني،الوحدة األفريقية، واجمل

كـــانون  ٣١بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  يرحـــب  ‐ ١ 
 ؛١٩٩٦الثاين/يناير 

متديد والية بعثة األمم املتحدة الثالثـة للتحقيـق    يقرر  ‐ ٢ 
 ؛١٩٩٦أيار/مايو  ٨يف أنغوال حىت 

للتـأخريات العديـدة يف تنفيـذ     يعرب عن بـالغ قلقـه    - ٣ 
ول لوساكا ويذكر حكومة أنغـوال واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل     بروتوك

على احلفـاظ علـى    التام بتدعيم عملية السلم، وحيثهما، يف هذا الصدد،
وقــف إطــالق النــار بشــكل فعــال، وعلــى اختتــام حمادثاهتمــا العســكرية  

االشـتراك بصـورة فعالـة يف عمليـة إزالـة      وبشان إدماج القوات املسلحة 
مــاج أفــراد االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال يف األلغــام وبــدء إد

 املؤسسات اإلدارية واحلكومية حتقيقا هلدف املصاحلة الوطنية؛

ــة     يرحــب  - ٤  ــيت اختــذهتا حكوم ــة ال ــاخلطوات اإلجيابي ب
ــذ التزاماهتــا، وال  ــة وســحب    أنغــوال لتنفي ســيما وقــف العمليــات القتالي

بــالقرب مــن منــاطق جتميــع قــوات  قواهتــا مــن املواقــع القتاليــة الــيت تقــع  
االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال، واإلفـراج عـن مجيـع السـجناء        

، والبــدء يف إقامــة منــاطق الدوليــة املسـجلني لــدى جلنــة الصــليب األمحــر 
لتجميع شرطة الرد السريع، وإهناء عقود األفـراد األجانـب علـى النحـو     

 املتفق عليه؛
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واصل حكومة أنغوال حتقيـق  عن أمله يف أن ت يعرب  - ٥ 
التقدم حنو هدفها املتمثل يف التنفيذ التام اللتزاماهتـا مبوجـب بروتوكـول    
لوساكا، مبا يف ذلك إنشاء مناطق لتجميع شرطة الرد السـريع، وإعـادة   
القــوات املســلحة األنغوليــة إىل ثكناهتــا، وإعــادة األفــراد األجانــب علــى 

 سالح السكان املدنيني؛ النحو املتفق عليه، ووضع برنامج لرتع

إزاء بطء عمليـة جتميـع قـوات     يعرب عن بالغ قلقه  - ٦  
االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال ونــزع ســالحها، ويالحــظ        
االلتزام العام من جانب االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال بتجميـع  

بـأن   قواته على وجه السرعة وبصورة شاملة، ويؤكد من جديد اقتناعه
جتميع القوات، كخطوة أوىل حنو حتويل االحتاد الوطين لالستقالل التـام  
ألنغوال إىل حـزب سياسـي شـرعي، يشـكل عنصـرا حامسـا مـن عناصـر         

 عملية السلم؛

االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال علـى        حيث  - ٧ 
املضــي قــدما بنقــل قواتــه بشــكل منــتظم وعلــى نطــاق واســع وبصــورة   

ــة وقابلــ  ــيال  فوري ــاطق جتميعهــا يف ف ــدوميبايل   ة للتحقــق إىل من ــا ولون نوف
ونيغاجي وكيباجي دون مزيد من االنقطاع، ويف تقيد صارم باجلـدول  

ــان يف      ــه الطرف ــق علي ــذي واف ــزمين ال ــاير   ٩ال ــانون الثاين/ين ، ١٩٩٦ك
 وبالتعاون التام مع البعثة؛

من االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال       يطلب  - ٨ 
نقـل  يف بدأ على الفـور، بعـد االنتـهاء مـن عمليـة التجميـع األوليـة،        أن ي

مجيع قواته، بصـورة منتظمـة، إىل منـاطق التجميـع األخـرى،وأن ينتـهي       
 من مجيع عمليات التجميع يف غضون الفترة احملددة للوالية اجلديدة؛

ــام    يطلــب أيضــا   - ٩  ــوطين لالســتقالل الت إىل االحتــاد ال
ونـا تامـا مـع البعثـة واللجنـة املشـتركة علـى مجيـع         ألنغوال أن يتعاون تعا

املستويات، مبا يف ذلك تبادل املعلومات العسـكرية، كمـا هـو مطلـوب     
 مبوجب بروتوكول لوساكا؛

إىل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام      يطلب كـذلك   - ١٠ 
 ألنغوال اإلفراج عن مجيع السجناء املتبقني؛

الحتـــاد الـــوطين  إىل الطـــرفني، وال ســـيما ا  يطلـــب  - ١١ 
لالستقالل التام ألنغوال، ضمان حرية حركة األفراد والبضائع يف مجيـع  

 أحناء البلد؛

إىل الطرفني، وال سيما االحتـاد الـوطين    يطلب أيضا  - ١٢ 
لالستقالل التام ألنغوال، التعاون التام مع املنظمات اإلنسانية عن طريق 

حريـة احلركـة هلـا لتيسـري      منحها مجيع الضمانات األمنية الالزمة وتوفري
 قيامها بعملها؛

حكومــة أنغــوال واالحتــاد الــوطين لالســتقالل  يــذكر  - ١٣ 
 التام ألنغوال بالتزامهما بوقف نشر الدعاية العدائية؛

باألمهية اليت يعلقها على قيام إذاعة البعثة بنشر  ينوه  - ١٤ 
املعلومــــات احملايــــدة، ويطلــــب إىل حكومــــة أنغــــوال أن تــــوفر مجيــــع  

 التسهيالت الالزمة لقيام هذه اإلذاعة بأداء عملها بصورة مستقلة؛

كـــال مـــن رئـــيس أنغـــوال ورئـــيس االحتـــاد  يشـــجع  - ١٥ 
الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال علـى االجتمـاع سـويا يف أقـرب وقـت        
ممكن، وبعد ذلك علـى أسـاس منـتظم مـن أجـل تشـجيع الثقـة املتبادلـة         

ول لوســاكا تنفيــذا كــامال وعــادال والتوصــل إىل تنفيــذ أحكــام بروتوكــ
وسريعا، مبا يف ذلك أحكام هذا الربوتوكول املتعلقة باملصـاحلة الوطنيـة   

 وسائر القضايا املعلقة؛

علـــــى اللجنـــــة املشـــــتركة الســـــتمرارها يف   يـــــثين  - ١٦ 
 االضطالع بدور إجيايب لدعم تنفيذ بروتوكول لوساكا؛  

ثلـه اخلـاص   علـى جهـود األمـني العـام ومم     ثين أيضـا ي  - ١٧ 
 وأفراد البعثة فيما يتصل بتيسري تنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا؛

تقــدمي املســاعدة  ةاجملتمــع الـدويل علــى مواصـل   حيـث   - ١٨ 
الالزمة لتيسري إنعاش وإصالح االقتصاد الـوطين ألنغـوال؛ شـريطة وفـاء     

 الطرفني بالتزاماهتما مبوجب بروتوكول لوساكا؛

لـدول كافـة بتنفيـذ أحكـام     التـزام ا  يؤكد من جديد  - ١٩ 
أيلول/ســـبتمرب  ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤مـــن القـــرار   ١٩الفقـــرة 
 تنفيذا كامال؛ ١٩٩٣

ــث  - ٢٠  ــاورة      حيـ ــدول اجملـ ــيما الـ ــدول، وال سـ ــع الـ مجيـ
ألنغوال، على تيسري املصاحلة الوطنية يف أنغـوال، وعلـى اختـاذ اخلطـوات     

 م بروتوكول لوساكا؛الالزمة داخل أقاليمها لتيسري التنفيذ التام ألحكا

ــام أن يقـــــوم يف موعـــــد   يطلـــــب  - ٢١  إىل األمـــــني العـــ
، ١٩٩٦أيار/مــايو   ١ نيســان/أبريل و  ٤ آذار/مــارس و  ٧يتجــاوز  ال

بتقدمي تقارير عن التقدم احملرز من قبل حكومة أنغـوال واالحتـاد الـوطين    
لالســتقالل التــام ألنغــوال فيمــا يتعلــق باختــاذ خطــوات حمــددة مــن أجــل 

باألهداف واملواعيد الزمنية املتفق عليها بينهما، وأن يبقي اجمللس الوفاء 
على علم تام بتطورات احلالة على أرض الواقـع، كـي يتسـىن للمجلـس     

 االستجابة وفقا لذلك؛

ــرب  - ٢٢  ــيت    يعـ ــيات الـ ــوء التوصـ ــتعداده يف ضـ ــن اسـ عـ
 يقدمها األمني العام والتطورات اجلارية يف أنغوال للنظـر يف اختـاذ تـدابري   

 أخرى؛  

 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٣ 
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اجللســة ( ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٢٤املقــرر املــؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٣٦٥٧

ــة ويف  ــان/أبريل ٢٤ يف املعقـــودة ،٣٦٥٧ اجللسـ  نيسـ
ــا ١٩٩٦ ــاهم وفقـ ــد مت ال الـــذي للتفـ ــان قـ ــلكـ ــه توصـ  يف إليـ

 مبوافقـــة (شـــيلي)، الـــرئيسدعـــا  الســـابقةاجمللـــس مشـــاورات 
 املناقشـة  يف ملشـاركة إىل ا طلبـه،  على بناء أنغوال، ممثل اجمللس،

 التصويت.يف  قاحل له يكون أن دونب

 أعمالـه  جـدول  ضـمن  اجمللـس  أدرج ذاهتـا  اجللسة ويف  
 بعثـة  بشـأن  ١٩٩٦ نيسـان/أبريل  ٤ املؤرخ العام األمني تقرير
ــ بقــرار عمــالاملقــدم  أنغــوال يف للتحقــق املتحــدة األمــم  سجمل
 .)١٦()١٩٩٦( ١٠٤٥ األمن

 أحــرز الــذي التقــدم نإ تقريــره يف العــام األمــنيوقــال   
 يـــف ومل حمـــدودا تقـــدما كـــان بـــالتقرير املشـــمولة الفتـــرة يف

 أنغــوال رئــيس بــني املعقــود االجتمــاع هبــا أوحــى الــيت باآلمــال
ــارس. ١ يف ســافيميب والســيد ــزال وال آذار/م ــاك ي  الكــثري هن

ــا ــي مم ــهوض عملــه ينبغ ــامبا للن ــق الــيت مله ــان واف  علــى اجلانب
ــا االضــطالع ــا هب ــزمين للجــدول وفق ــذي ال ــ ال ــؤخرا، لدُِّع  م
 أن وأكــد موعــده. عــن متــأخرا اآلن حــىت يــزال ال فالتنفيــذ
 قواهتــا بــإيواء يونيتــا قيــام هــو الشــأن هــذا يف الرئيســي العنصــر
 مـن  حتقـق  مـا  وأن متامـا،  ذلك من والتحقق الكمال وجه على
 يقومـا  أن ويونيتـا  احلكومـة  ناشدو كاف. ريغ اآلن حىت نتائج
ــة، نســحب ــزمين اإلطــار ويف ني ــق ال ــه، املتف ــذ علي  أحكــام بتنفي

 الـيت  األمهيـة  احلامسـة  االتفاقات عن فضال لوساكا، بروتوكول
 اإليـــواء، عمليـــة إكمـــال بشـــان ليربفيـــل يف إليهـــا التوصـــل مت

 للوحــدة حكومــة وإنشــاء اجلديــدة املســلحة القــوات وتكــوين
   الوطنية. صاحلةوامل

__________ 
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 أجريــت مشــاورات أعقــاب ويف ا،ذاهتــ اجللســة ويف 
 نيابـة  التـايل  بالبيـان  الرئيس أدىل األمن، جملس أعضاء بني فيما
 البيان: نص يلي وفيما )١٧( اجمللس عن

ــؤرخ       ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ نظـــ
ــة للتحقــق    ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٤ ــة األمــم املتحــدة الثالث يف  بشــأن بعث

ــوال  ــدم أنغـ ــالفقرة  املقـ ــال بـ ــن    ٢١عمـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ  ١٠٤٥مـ
 .)١٧(١٩٩٦شباط/فرباير  ٨) املؤرخ ١٩٩٦(

نه مت خـالل الشـهرين املاضـيني إحـراز     أويالحظ جملس األمن  
بعض التقدم يف تنفيذ بروتوكول لوسـاكا وإن كـان تقـدما حمـدودا ومل     

الرئيس دوس سـانتوس  حيقق اآلمال اليت بعثها االجتماع الذي عقد بني 
. ويشـدد اجمللـس   ١٩٩٦آذار/مارس  ١والسيد سافيميب يف ليربفيل، يف 

ر علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا علــى تنفيــذ الربوتوكــول تنفيــذا تامــا. ويــذكِّ
ــرئيس دوس ســانتوس والســيد ســافيميب بالتزاميهمــا وحيثهمــا     اجمللــس ال

 على اختاذ التدابري الالزمة للمضي قدما بعملية السلم.

ويالحظ اجمللس أن االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال قد  
من قواته، ولكنه يعرب عن القلـق إزاء   ٢٠ ٠٠٠قام بتجميع أكثر من 

تأخر جتميع القوات وحيث االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال علـى  
التحرك بسرعة من أجل حتقيق التجميع الكامل لقواته. ويعرب اجمللـس  

لــق إزاء نوعيــة األســلحة الــيت ألقاهــا االحتــاد الــوطين لالســتقالل عــن الق
التام ألنغوال وحيث االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال علـى الوفـاء     
بالتزامه بتسليم مجيع أسلحته وذخائره ومعداتـه العسـكرية بينمـا متضـي     
عملية التجميع قـدما. ويكـرر اجمللـس التأكيـد علـى أن عمليـة التجميـع        

صــر بــالغ األمهيــة مــن عمليــة الســلم ويشــدد علــى ضــرورة أن يكــون عن
التجميع موثوقا به وميكن التحقق منـه متامـا. ويعـرب اجمللـس عـن قلقـه       

 ٢٧ و ١٣إزاء التصــــرحيني اللــــذين أدىل هبمــــا الســــيد ســــافيميب يف     
. ويف هــذا الصــدد، حيــث اجمللــس مجيــع الزعمــاء      ١٩٩٦ذار/مــارس آ

ن فيما للتصرحيات العامة من أثر علـى منـاخ   األنغوليني على النظر بإمعا
االحتــاد الــوطين أيضــا حيــث والثقــة الــالزم تــوافره لتعزيــز عمليــة الســلم. 

 لالستقالل التام ألنغوال على إطالق سراح مجيع السجناء املتبقني.

ويعترف اجمللس مـع االرتيـاح بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـة        
توكـول لوسـاكا واجلـدول الـزمين     أنغوال يف تنفيذ التزاماهتا مبوجـب برو 

علـى   ساحلايل، ويشجع احلكومة على مواصلة هذا التقدم. ويؤكد اجملل
أمهية إمتام األعمال املقـررة لشـهر نيسـان/أبريل، مبـا يف ذلـك، اسـتمرار       
سحب قوات احلكومة من املناطق اجملـاورة ملواقـع جتميـع قـوات االحتـاد      

شرطة الرد السريع إىل ثكناهتـا،   الوطين لالستقالل التام ألنغوال، وعودة
وحل مسألة العفو العـام عـن مسـؤويل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام        

__________ 

  )١٧(  S/PRST/1996/19.  
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ألنغــوال، واعتمــاد خطــة لــرتع ســالح املــدنيني، وجتميــع قــوات االحتــاد  
كمـال  إالوطين لالستقالل التام ألنغوال. ويشـجع اجمللـس الطـرفني علـى     

تـــام ألنغـــوال يف القـــوات إدمـــاج قـــوات االحتـــاد الـــوطين لالســـتقالل ال
 املسلحة األنغولية. 

ويشـــجع اجمللـــس احلكومـــة أيضـــا علـــى مـــنح مـــا يلـــزم مـــن    
 تسهيالت لتقوم البعثة بإنشاء إذاعة مستقلة تابعة لألمم املتحدة.

ــة علــى       ــالقلق النتشــار األلغــام الربي ويؤكــد اجمللــس شــعوره ب
د اليت تبـذهلا  نطاق واسع يف مجيع أحناء أنغوال ويعرب عن تأييده للجهو

األمـــم املتحـــدة واحلكومـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ملواجهـــة هـــذه  
ــام        ــتقالل الت ــوطين لالس ــاد ال ــة واالحت ــس احلكوم املشــكلة. وحيــث اجملل
ألنغــوال علــى تــدمري خمزوناهتمــا مــن األلغــام الربيــة املضــادة لألفــراد.        

الربيـة  ويشجعهما على القيام مببادرة علنيـة ملموسـة حنـو تـدمري األلغـام      
مما ميكن أن يكون له اثر إجيايب على الثقة العامة وحرية انتقال السـكال  

 والبضائع.

ويالحــظ اجمللــس مــع القلــق مــا ورد يف تقــارير موثوقــة بشــأن  
اســـتمرار عمليـــات شـــراء وتســـليم األســـلحة إىل أنغـــوال ويعتـــرب هـــذه  

ــرة   ــة للفقـ ــال منافيـ ــرار   ١٢األعمـ ــن القـ ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٦مـ  ٨) املـ
وتقوض الثقة يف عملية السلم. ويؤكد اجمللس مـن   ١٩٩٥رباير شباط/ف

 ٨٦٤من القـرار   ١٩جديد أن مجيع الدول ملزمة بتنفيذ أحكام الفقرة 
 تنفيذا تاما. ١٩٩٣/سبتمرب أيلول ١٥) املؤرخ ١٩٩٣(

ويؤكد اجمللـس أن املسـؤولية النهائيـة عـن اسـتعادة السـلم إمنـا         
يـذكر اجمللـس الطـرفني بـأن متديـد      تقع على عاتق األنغوليني أنفسـهم. و 

والية البعثة سيتوقف، إىل حد كبري، على ما حيـرزه الطرفـان مـن تقـدم     
 وكول لوساكا.تيف حتقيق األهداف اليت حددها برو

 ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ٢ويدين اجمللس احلادث الـذي وقـع يف    
وأســفر عــن مقتــل اثــنني مــن أفــراد البعثــة، وجــرح ثالــث، ومقتــل أحــد 

ســاعدة اإلنســانية، ويكــرر تأكيــد األمهيــة الــيت يعلقهــا علــى   مــوظفي امل
ــائمني باملســاعدة اإلنســانية.      ــة والق ــراد البعث ــن أف ويالحــظ  ســالمة وأم

اجمللس مـا تسـديه احلكومـة األنغوليـة واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام         
 ألنغوال من تعاون مع البعثة يف التحقيق يف هذا احلادث املؤسف.

ــس    ــرر اجمللــ ــني    ويكــ ــاص لألمــ ــل اخلــ ــه للمثــ ــد امتنانــ تأكيــ
العام/وملوظفي البعثة، وللبلدان املراقبـة الثالثـة ملـا تقدمـه دون كلـل مـن       
خدمات ممتازة لقضية السلم. وسيواصل اجمللس رصـد احلالـة يف أنغـوال    
عن كثب ويطلـب إىل األمـني العـام إبقـاءه علـى علـم بالتقـدم احملـرز يف         

 عملية السلم يف أنغوال.
  

ــ   ــؤرخ املقـ ــايو  ٨رر املـ ــة  ١٩٩٦أيار/مـ (اجللسـ
 ١٠٥٥): القرار ٣٦٦٢

 ١٩٩٦ يار/مـــايوأ ٨ يف املعقـــودة ٣٦٦٢ اجللســـة يف  
ــه توصــلكــان قــد مت ال الــذي للتفــاهم وفقــا مشــاورات  يف إلي

 ممثــل اجمللــس، مبوافقــة (الصــني)، الــرئيسدعــا  الســابقةاجمللــس 
ــاء أنغــوال، ــه، علــى بن ــ املناقشــة يف ملشــاركةإىل ا طلب  أن وندب
 التصويت.يف  قاحل له يكون

 أعمالـه  جـدول  ضـمن  اجمللـس  درجأ ذاهتـا  اجللسة ويف  
 بعثـة  عـن  ١٩٩٦ نيسـان/أبريل  ٣٠ املـؤرخ  العام األمني تقرير
 األمــن جملــس بقــرار عمــال أنغــوال يف للتحقــق املتحــدة األمــم
١٨()١٩٩٦( ١٠٤٥(.  

 تنفيـذ  يف احملرز التقدم نإ تقريره يف العام األمنيوقال   
 كمـا  لآلمـال  خميبـة  درجـة  إىل بطيئـا  كـان  لوسـاكا  روتوكولب
 ظلــت إجنازهــا علــى الطرفــان وافــق الــيت املهــام مــن العديــد أن

 الثكنـات  يف يونيتـا  قـوات  جتميـع  متامـا  توقـف  وقد إجناز. دون
ــذ ومل ــن كــبري جــزء ينف ــرة م ــن ٨ الفق ــرار م ــس ق ــن جمل  األم

 يونيتـــا قيـــادة وفـــاء عـــدم تكـــرر عـــززو ).١٩٩٦( ١٠٤٥
 تربيـر  ميكـن  وال نيتـها  حسـن  مـدى  يف الشـكوك  من لتزاماهتابا

 أن اسـتمراره،  حـال  يف شـأنه،  مـن  الـذي  التسـويف  مـن  املزيد
 مـن  ذلـك  عـن  يـنجم  مبا برمتها السالم عملية اهنيار يف يتسبب
 الـتعمري  أجـل  مـن  أنغوال حتتاجها اليت الدولية املعونات انقطاع
 دوافــع مــن آخــر افــعد وهنــاك األلغــام. وإزالــة التأهيــل وإعــادة
 بشـــان اتفـــاق إىل صـــلتوال يف التـــأخري وهـــو أال البـــالغ القلـــق
 املشــتركة املســلحة القــوات يف ليونيتــا التــابعني األفــراد إدمــاج
 منتصــف حبلــول واملصــاحلة الوطنيــة الوحــدة حكومــة وإنشــاء

 أوصـى  املرضـية،  غـري  احلالـة  هـذه  وبسبب .١٩٩٦ متوز/يوليه
 يف للتحقـق  الثالثة املتحدة األمم بعثة والية بتمديداألمني العام 

   شهرين. لفترة أنغوال
__________ 

  )١٨(  S/1996/328.  
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ــة ويف  ــا اجللسـ ــه  ذاهتـ ــرئيسوجـ ــاه الـ  إىل اجمللـــس انتبـ
ــرار مشـــروع ــد  قـ ــان قـ ــدكـ ــاء يف أعـ ــاورات أثنـ اجمللـــس  مشـ

 مؤرخــة رســالةإىل  اجمللــس انتبــاه الــرئيسوجــه  مث )١٩(ســابقةال
ــايو ٨ ــة ١٩٩٦ أيار/مـ  مـــن األمـــن جملـــس رئـــيس إىل موجهـ
  .)٢٠(“العام العفو قانون” هبا حييل ألنغوال الدائم مثلامل

 حكومـة  التزاميف رسالته  جديد من أنغوال ممثل أكدو  
 لبعثــة هــاودعم واملصــاحلة بالســالم املشــروط وغــري التــامبلــده 
 لوسـاكا.  وبروتوكـول  أنغـوال  يف للتحقـق  الثالثة املتحدة األمم
 إلقنـاع  إضـافية  ريتـداب  تتخـذ  مل مـا و احلالية، بالوترية أنه وذكر
 يف القـوات  جتميـع  عمليـة  فـإن  التسـريح،  ةعمليـ  بتسـريع  يونيتا

ــ املوعـــد يف كتمـــلت لـــن اإليـــواء أمـــاكن  كانـــت وملـــا .دداحملـ
ــة تســفر أن يف األمــل علــى احملافظــة يف ترغــب احلكومــة  عملي
 اختـاذ  األمـن  جملـس  إىل طلـب  فقـد  إجيابيـة،  نتيجـة  عـن  السالم
 تمكنكـي يـ   لتزاماهتـا ا حترامبـا  يتـا يون إلقناع دبلوماسية تدابري

 والتقـــدم، الســـالم، حتقيـــق صـــوب معـــا املضـــي مـــناجلميـــع 
 حكومــة إىل شــارأو .كافــة والأنغــ أبنــاء يــةورفاه والدميقراطيــة

 هتيئــة هبــدف األساســية، املهــام مــن الكــثري تلــكمأ قــد أنغــوال
 العفـو.  لقـانون  مـنقح  نـص  وضـع  ذلـك  يف مبـا  لثقة،ا من مناخ
 النهائيـة  باملواعيـد  يونيتـا  التـزام  عـدم  مـن  رغمال على أنه وذكر
 علـى  أنغـوال  فـإن  القـوات،  مسـتوى  على التسريح بأهداف أو

 يف يونيتــا لقــوات التــام الــدمج عمليــة يف قــدما لســريل اســتعداد
 ببعثـات أنغـوال  بقيـام   اجمللـس  بلـغ أو األنغولية. لحةسامل القوات
 الثالثـة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  مـن  أفـرادا  تضـم  مشتركة عسكرية
 أن مــن للتحقــق يونيتــا مــن مــوظفني ومــن أنغــوال يف للتحقــق
 يونيتـا،  أخلتـها  الـيت  املنـاطق  حتتـل  مل األنغولية املسلحة القوات

 يونيتـــا عنــها  أعربــت  الــيت  للشـــواغل حلــوال وبأهنــا وجــدت   
 البلـد،  يف املـاس  منطقة وهي لونداس، يف بوجودها يتعلق فيما

__________ 

  )١٩(  S/1996/336.  
  )٢٠(  S/1996/340.  

ــا   ــدكتوروكــررت دعوهت ــة إىل نضــمامالل ســافيميب لل  احلكوم
أن حكومــة بلــده أعلنــت دعمهــا  إىل شــارأو لــرئيس.ل نائــبك

ــام ــادرة التـــ ــا  الـــــيت للمبـــ ــاتدعـــــت إليهـــ ــدة الواليـــ   املتحـــ
 الربيــة. األلغــام اســتخدام حظــر هبــدف أخــرى حكومــة ٣٠ و

ــال إن  ــدل مجيعهــا   اخلطــوات هــذهوق ــىت ــزام عل ــة الت  احلكوم
 ،زمــين حــد عبوضــ يتعلــق فيمــاو الوطنيــة. والوحــدة بالســالم
 يونيتـا  نفـذ ت مل إذا أنـه  علـى  يوافـق  أن علـى  األمـن  جملس حث

 الوطنيـــة املســـلحة القـــوات إلهنـــاء بالنســـبة قـــررةامل األهـــداف
 يف كللـذ  احملـددة  باألعـداد و املواعيـد  يف يونيتـا  أفـراد  وتسـريح 
ــرار، مشــروع ــمل ينبغــيف الق ــتت أن املتحــدة ألم  بســرعة ركح

 يـد أكللت يونيتـا،  رئيسبـ  اشرةمب واالجتماع الة،احل الستعراض
ــةل امللــح الطــابع علــى ــذ لحال ــواردة يف القــرار   وتنفي ــدابري ال الت
٢١()١٩٩٣( ٨٦٤(.    

 دانلــوالب األورويب االحتــاد باســم إيطاليــا ممثــل وتكلــم 
ــ .)٢٢(املنتســبة ــق األورويب االحتــاد قلــق عــن أعربف  إزاء العمي
 .اءاإليـــو منـــاطق يف يونيتـــا قـــوات جتميـــع يفيء البطـــ التقـــدم

ــ أنغــوال حكومــة طالــبو ــاال متتثــل أنب  االلتزاماهتــ كــامال امتث
 إىل قواهتـا  سـحب  مبواصـلة  وذلك لوساكا بروتوكول مبقتضى
ــ شــرطة أفــراد إيــواء كمالاســتو الثكنــات أقــرب  الســريع ردال
 كـــاليناشـــد  األورويب االحتـــادوقـــال إن  البعثـــة. رقابـــة حتـــت

 بـداء وإ املدنيني السكان سالح برتع إبطاء دون القيام الطرفني
ــة الشــرطة عنصــر مــع أفضــل تعــاون ــابع املدني ــة الت  األمــم لبعث
 أنشـطة  يف احملـرز  يءالبطـ  التقدم أن إىل ومشريا الثالثة. املتحدة
 الطــرفني أن ذكــر ،البــالغ لقلــقل مصــدرا يشــكل األلغــام إزالــة
 تـــدمريب األول املقـــام يف وذلـــك التـــام التعـــاون عليهمـــا جيـــب

 إزالـة  لشـركات و للبعثة السماحوب الربية اماأللغ من خمزوناهتما
ــام ــل األلغ ــاتع دون بالعم ــدميو قب ــع بتق ــات مجي ــ املعلوم  يتال

__________ 

  )٢١(  S/PV.3662 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
(بلغاريـــا، وبولنـــدا، ورومانيـــا،    ٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )٢٢(  

  وهنغاريا). وسلوفاكيا، وقربص، وليتوانيا، ومالطة،
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 خرجيــي اســتخدام وينبغــي لغــام.األ حقــول مواقــع عــن لــديها
ــام إزالـــة دورات ــورا املتحـــدة األمـــم تـــديرها الـــيت األلغـ  يف فـ
 علـى  املتعـددة  عـدوان ال أعمـال  ضوء ويف امليدان. يف العمليات

 ناشــد الــدوليني املســؤولني مــن وغريهــم املتحــدة األمــم ادأفــر
 ،فــراداأل هــؤالء أمــن بضــمان االتزامهــ جتديــد األطــراف مجيــع
 بقـرار  ترحيبـه  عـن  وأعـرب  سره.أب البلد لصاحل يعملون الذين
 األولويـة  إعطـاء ب اخلاص مثلهمل تعليمات يعطي أن العام األمني

 هــي الشــهرين فتــرة أن إىل ومشــريا إلنســان.ا حقــوق ســائلمل
 مـن  عمليـة  أكـرب  لواليـة  بالنسـبة  عادي غري بشكل قصرية فترة

 أن ذكـر  السالم، على ظافاحل أجل من املتحدة األمم عمليات
 خاصــة بصــفةو ،قائمــا زاليــ ال الــيقني عــدم أوجــه مــن الكــثري
 .نفسـها  علـى  يونيتـا  قيـادة  قطعتـها  الـيت  تعهداتالب صليت فيما

 السـبيل  هـو  املسـتمر  لـدويل ا الضـغط  بأن قادتاالع عن وأعرب
 بروتوكــول يف الــواردة تعهــداتلل االمتثــال لضــمان الوحيــد
ــاكا ــال إن  .لوسـ ــادوقـ ــدي األورويب االحتـ ــل ؤيـ ــع بالكامـ  مجيـ
 لوســاكا، روح علــى احلفــاظ إىل الراميــة الدبلوماســية اجلهــود

  .)٢٣(أنغوال يف الدائم السالم هبدف مباشر بشكل ملتزم هوو
ــال   ــلوق ــدوراس ممث ــامت، هن ــل كلم إن  التصــويت، قب
 الــيت عاقبــةاملت الزمنيــة باجلــداول وفــاءال يف واضــح إبطــاء هنــاك
 أن خـاص  بوجـه  عليهـا  يـتعني  يونيتـا  وأن طرفـان ال عليهـا  اتفق

 ألحكــام طبقــا اإليــواء أمــاكن يف قواهتــا جتميــع بــوترية تعجــل
 الضـروري  من أن وذكر ).١٩٩٦( ١٠٤٥ األمن جملس قرار

 إقامـة  سـهل ت أنغـوال  حكومـة  وعلى ديةعاامل لدعايةا عن الكف
 الثقـة  بناء عملية يف للمساعدة املتحدة ألممل تابعة ةيإذاع حمطة

ــر الوطنيــة. واملصــاحلة ــده  وذك ــرغم علــى ،أن وفــد بل  مــن ال
 عمليـة  يف معلقة لتاز ما عديدة مهام هناك أن حقيقةمراعاته 
وأنـه كـان    القـرار،  لشـروع  تأييداسيصوت  أنغوال، يف السالم

__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  

ــدضــل يف ــرةل التمدي ــتمكن كــي أطــول فت ــةال ت ــن  بعث  إجنــازم
  .)٢٤(وجه متأ على مهمتها

، كــــر ممثــــل االحتــــاد الروســــي أن حكومــــة بلــــدهوذ  
بوصفها أحد أعضاء جلنة املراقبني الثالثيـة، مل تـأل جهـدا مـن     
أجل حتقيـق هـديف السـلم واالسـتقرار الـدائمني. وقـال إنـه ممـا         

لتعويقية الـيت تنتـهجها   يبعث على القلق بوجه خاص السياسة ا
اليونيتــا جتـــاه عمليــة جتميـــع قواهتــا يف منـــاطق اإليــواء ونـــزع     

تتقيـــد قيـــادة يونيتـــا، مـــرة أخـــرى، بالتزاماهتـــا  ســـالحها؛ وال
أيار/مايو، كما يـنص علـى ذلـك قـرار      ٨وبإيواء قواهتا حبلول 

). ومل يتخـــــذ بعـــــد قـــــرار  ١٩٩٦( ١٠٤٥جملـــــس األمـــــن 
القيـادة املوحـدة للقـوات املسـلحة     يتعلق بتمثيل يونيتـا يف   فيما

األنغوليــة، األمــر الــذي يعرقــل إنشــاء جــيش موحــد وتســريح   
ــة. ويف ضــوء      ــاة الطبيعي ــودة إىل احلي ــودون الع ــذين ي ــود ال اجلن
الضمانات األمنية اليت قدمتها يونيتـا، رأى أنـه ال جيـوز الـربط     

دفع أحيانـا  مسـائل أخـرى تُـ   وبني عملية اإليواء ونزع السالح 
مصطنعة إىل الصـدارة. وتوقـع مـن حكومـة أنغـوال أن      بصورة 

ليهـا يف خطـة العمـل. وأكـد أن مثـة      إتفي باملثل باملهام املسندة 
يف عمليــة الســالم يتطلــب جهــودا تكميليــة مــن    اهامــ اعنصــر

جانــب الطــرفني األنغــوليني هــو إجنازمهــا الســريع للمفاوضــات 
دد حول املسائل العسكرية كافة. وذكر أن مشروع القرار حيـ 

الضــوابط الالزمــة لرصــد امتثــال الطــرفني األنغــوليني للخطــط   
املتفق عليها، ويتضمن حتذيرا قويا بشأن عدم جواز أي تأخري 
يف عملية السالم، املتـأخرة كـثريا بالفعـل عـن املواعيـد احملـددة       

  .)٢٥(هلا
وأشاد العديد مـن املـتكلمني اآلخـرين، الـذين حتـدثوا        

ــدم   ــده، بالتقـ ــويت وبعـ ــالم،  قبـــل التصـ ــة السـ ــرز يف عمليـ احملـ
وأعربـــوا عـــن القلـــق إزاء الـــوترية البطيئـــة الـــيت تســـري عليهـــا، 

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
  .١٥و  ١٤الصفحتان املرجع نفسه،   )٢٥(  
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 سيما أن إيواء قوات يونيتـا ونـزع سـالحها ال يـتم حسـب      ال
البعثـة  مـوظفي  ؛ ودعوا الطرفني إىل التعاون مع ةقرراملواعيد امل

ــوظفي و ــمان    مــ ــدوليني وضــ ــوظفني الــ ــدة واملــ ــم املتحــ األمــ
فني إىل إكمـال اخلطـوات املتبقيـة مبـا يف     سالمتهم؛ ودعوا الطر

ذلك إدماج جنود يونيتـا يف القـوات املسـلحة األنغوليـة ونـزع      
ســالح الســكان املــدنيني وإنشــاء حكومــة الوحــدة واملصــاحلة   

ــة؛ وحثومهــ  ــرة     االوطني ــة لفت ــد الوالي ــى االســتفادة مــن متدي عل
شــهرين يف تســوية مجيــع القضــايا املعلقــة. وأكــد عــدد مــن        

على أمهية إزالـة األلغـام، ودعـوا إىل تسـريع اجلهـود       املتحدثني
مع التعاون النشط من جانب األطراف األنغولية. وأكـد عـدد   
ــوا      ــة االقتصــادية، وحث ــة التنمي ــى أمهي مــن املتحــدثني أيضــا عل
اجملتمـع الــدويل علـى تقــدمي املسـاعدة الالزمــة مـن أجــل إعــادة     

 .)٢٦(بناء االقتصاد األنغويل

رح مشروع القـرار للتصـويت،   طُ ،ويف اجللسة نفسها  
ــرار    ). ويف١٩٩٦( ١٠٥٥واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ومجيع قراراته الالحقة ذات الصلة، ١٩٩١

نيســان/أبريل  ٣٠يف تقــرر األمــني العــام املــؤرخ     د نظــرقــو  
١٩٩٦،  

ــد وإذ ي   التزامــه باحلفــاظ علــى وحــدة أنغــوال    ؤكــد مــن جدي
  وسالمتها اإلقليمية،

األمهية اليت يعلقها على تنفيذ حكومة أنغوال  يكرر تأكيدوإذ   
ـــ    ــام ألنغـــوال لـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ ــاد الـ ــلم”واالحتـ ، “اتفاقـــات السـ

__________ 

ــفح   )٢٦(   ــه ،الصـ ــع نفسـ ــر)؛ ٧و  ٦ن اتاملرجـ ــفحو (مصـ  ٩ن اتالصـ
(مجهوريــــــة   ١٢إىل  ١٠الصــــــفحات و (بوتســــــوانا)؛  ١٠ و

 ١٥ن اتفحالصــو (اململكــة املتحــدة)؛ ١٢ة الصــفح؛ وكوريــا)
ــاو)؛  ١٦ و ــا بيســ  ١٦ الصــــفحات بعــــد التصــــويت:و(غينيــ
؛ (شـــــيلي)  ١٨ة الصـــــفح و (الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ١٨ إىل
ــفحتو ــا) ٢٠و  ١٩ان الصــ ــفحت؛ و(فرنســ  ٢٣و  ٢٢ان الصــ

  (الصني).  

وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمـن ذات الصـلة، تنفيـذا كـامال     
  ويف حينه،
ــة     ذ يقــروإ   ــه رغــم إحــراز بعــض التقــدم حنــو تــدعيم عملي بأن

  السلم، فقد اتسم هذا التقدم عموما ببطء خميب لآلمال،
مــع القلــق تكــرار تــأخري تنفيــذ اجلــداول الزمنيــة    وإذ يالحــظ  

املتوالية املتفق عليها بني الطـرفني، ال سـيما فيمـا يتصـل بتجميـع قـوات       
 يف منــاطق التجميــع وإكمــال  االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال 

  احملادثات بشأن القضايا العسكرية املتعلقة بدمج القوات املسلحة،
بأنــه قــد انقضــت مخســة أشــهر منــذ وصــول  وإذ حيــيط علمــا  

أول قوات لالحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال إىل منـاطق التجميـع     
التجميـع   يعرب عن قلقه من أن إطالة فترة بقـاء القـوات يف منـاطق    وإذ

تشكل ضغوطا علـى مـوارد األمـم املتحـدة وعلـى حالـة االنضـباط بـني         
  صفوف االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال،

االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه بـني رئـيس أنغـوال        وإذ يالحظ  
ورئــــيس االحتــــاد الــــوطين لالســــتقالل التــــام ألنغــــوال يف ليربفيــــل، يف 

لقـوات املسـلحة املوحـدة حبلـول     بشأن تشـكيل ا  ١٩٩٦آذار/مارس  ١
ــه  ، وكــذلك تشــكيل حكومــة الوحــدة واملصــاحلة   ١٩٩٦حزيران/يوني

  ،١٩٩٦الوطنية فيما بني حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 
شــباط/فرباير  ٨) املــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٦إىل قــراره  يشــريوإذ   
الذي يعرب فيه، ضمن مجلة أمور، عـن أملـه يف أن تنجـز بعثـة      ١٩٩٥

ــول شــباط/فرباير    األمــم املتحــدة ا  ــها حبل ــة للتحقــق يف أنغــوال مهمت لثالث
١٩٩٧،  

احلاجة إىل توفري قدر كاف من األمن جلميع أفـراد   وإذ يؤكد  
األمم املتحدة وغريهم مـن األفـراد الـدوليني، وإذ ينتظـر نتـائج التحقيـق       
يف وفاة مراقبني عسكريني اثنني من مراقيب البعثـة وأحـد مـوظفي تقـدمي     

  ،١٩٩٦نيسان/أبريل  ٣نية يف املساعدة اإلنسا
علـى ضـرورة احتـرام حقـوق اإلنسـان، وإذ حيـث        وإذ يشدد  

الطرفني األنغوليني على إيـالء مزيـد مـن االهتمـام ملنـع حـوادث امتـهان        
  حقوق اإلنسان والتحقيق فيها،

النتشار األلغـام الربيـة بصـورة كثيفـة يف      وإذ يعرب عن قلقه  
ة تـوافر اإلرادة السياسـية لإلسـراع    مجيع أحناء أنغوال، وإذ يؤكد ضـرور 

ــرور الســكان         ــة م ــيح حري ــا يت ــام، مم ــة األلغ ــة إىل إزال ــود الرامي يف اجله
  والبضائع ويعيد الثقة العامة،

علــى أمهيــة ختلــيص اجملتمــع األنغــويل مــن مظــاهره  وإذ يشــدد  
العسكرية، مبا يف ذلك نزع سـالح السـكان املـدنيني وتسـريح املقـاتلني      

  إدماجهم يف اجملتمع، السابقني وإعادة
تأكيد أمهيـة إعـادة بنـاء االقتصـاد الـوطين األنغـويل        وإذ يكرر  

  وإنعاشه وما يشكله ذلك من إسهام حيوي يف إقرار سلم دائم،
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ــاء،    وإذ يرحـــب   بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا مجيـــع الـــدول األعضـ
سيما الدول الثالث املراقبة لعملية السلم األنغولية، ومنظمـة الوحـدة    ال
ريقيــة، واجملتمــع الــدويل ككــل، مــن أجــل تعزيــز الســلم واألمــن يف   األف

  أنغوال،
نيسان/أبريل  ٣٠بتقرير األمني العام املؤرخ  يرحب  - ١  
  ؛١٩٩٦

متديد والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة للتحقـق     يقرر  - ٢  
  ؛١٩٩٦متوز/يوليه  ١١يف أنغوال حىت 

بوجــه  إزاء التقـدم البطـيء   يعـرب عـن أسـفه البــالغ     - ٣  
  عام يف تنفيذ عملية السلم اليت ختلفت كثريا عن اجلدول الزمين املقرر؛

عـــدم إمتـــام االحتـــاد الـــوطين  يالحـــظ ببـــالغ القلـــق  - ٤  
ــول        ــة حبل ــه كاف ــع قوات ــات جتمي ــع عملي ــوال جلمي ــام ألنغ لالســتقالل الت

شـباط/   ٨) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٤٥، وفقا للقـرار  ١٩٩٦أيار/مايو  ٨
  ؛١٩٩٦فرباير 

ــرر تأكيـــد   - ٥   ــوات االحتـــاد الـــوطين     أن يكـ جتميـــع قـ
لالسـتقالل التــام ألنغـوال ونــزع سـالحها يعــدان عنصـرين حــامسني مــن     
ــة الســلم وشــرطني أساســيني لنجاحهــا، ويؤكــد علــى أن     عناصــر عملي
التمادي يف املماطلة أمر ال ميكن تربيره وقد يؤدي، يف حالة اسـتمراره،  

  إىل اهنيار عملية السلم بكاملها؛
التقدم احملرز مؤخرا يف جتميع قوات االحتـاد   يالحط  - ٦  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال، ويطلب إىل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل    
بالتزامه بإجناز عمليـة   ١٩٩٦التام ألنغوال أن يفي حبلول حزيران/يونيه 

جتميــع قواتــه علــى حنــو موثــوق ومتواصــل وقابــل للتحقــق الكامــل وأن  
  يع أسلحته وذخائره ومعداته العسكرية؛يسلم للبعثة مج

إىل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال       يطلب  - ٧  
أن يقوم، دون أي شرط ودون مزيـد مـن التـأخري، بـاإلفراج عـن مجيـع       

  السجناء املتبقني، وفقا اللتزاماته مبوجب بروتوكول لوساكا؛
أمهيـــة إكمـــال احملادثـــات بشـــأن القضـــايا      يؤكـــد  - ٨  
ية املتعلقة بإدماج قوات االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال   العسكر

يف القوات املسلحة األنغولية وتشكيل قيادة عسكرية مشـتركة، وحيـث   
ــة يف موعــد أقصــاه     أيار/مــايو  ١٥الطــرفني علــى تســوية القضــايا املتبقي

، حسبما اتفق عليه يف اجلدول الزمين ألعمـال اللجنـة املشـتركة    ١٩٩٦
  ر/مايو؛لشهر أيا

ــة    يرحــب  - ٩   ــذي أصــدرته اجلميعــة الوطني ــاإلعالن ال ب
ــرتاع        ــام عــن اجلــرائم النامجــة عــن ال ــو الع ــات العف ألنغــوال بشــأن ترتيب
األنغويل، تيسريا لتشكيل قيادة عسكرية مشتركة، حسب ما اتفق عليه 

  يف ليربفيل؛

احلكومة األنغولية واالحتاد الـوطين لالسـتقالل    حيث  - ١٠  
ال علـى التقيـد التـام بالتزماهتمـا مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا        التام ألنغو

ــل، يف       ــا يف ليربفي ــدا هب ــيت تعه ــات ال ــارس  ١فضــال عــن االلتزام آذار/م
، مبا يف ذلك اختيار قوات مـن االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام      ١٩٩٦

ألنغـــوال إلدماجهـــا يف القـــوات املســـلحة األنغوليـــة وإكمـــال تشـــكيل   
  ؛١٩٩٦دة حبلول حزيران/يونيه القوات املسلحة املوح

احلكومـــة األنغوليـــة واالحتـــاد الـــوطين   حيـــث أيضـــا  - ١١  
لالســتقالل التــام ألنغــوال علــى اختــاذ كــل مــا يلــزم مــن خطــوات حــىت   
يــتمكن النــواب التــابعون لالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال مــن  

وطين شغل مقاعدهم يف اجلمعيـة الوطنيـة، ولكـي تبـدأ قـوات االحتـاد الـ       
لالستقالل التام ألنغوال يف التحرك بشكل منضبط من منـاطق التجميـع   
ــابعني لالحتــاد       ــراد الت ــدمج األف ــا ألحكــام بروتوكــول لوســاكا، ول طبق
الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال يف إدارة الدولــة والقــوات املســلحة       
األنغولية والشـرطة الوطنيـة، ولتـأمني االنتقـال املـنظم للقـوات املسـرحة        
إىل احليــاة املدنيـــة، ولـــدفع املســـائل الدســتورية قـــدما بـــروح املصـــاحلة   
الوطنية، ولتشكيل حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية حبلول متوز/يوليـه  

  ؛١٩٩٦
كـــال مـــن رئـــيس أنغـــوال ورئـــيس االحتـــاد يشـــجع   - ١٢  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال على عقد اجتمـاع بينـهما يف أنغـوال يف    
  أجل إجياد حل جلميع املسائل املتبقية؛ أقرب فرصة من

يرحب مبا أحرزتـه احلكومـة األنغوليـة مـن تقـدم يف        - ١٣  
  جتميع شرطة الرد السريع؛

احلكومة األنغولية على مواصلة سـحب قواهتـا    حيث  - ١٤  
مـــن املنـــاطق الواقعـــة بقـــرب مواقـــع التجميـــع التابعـــة لالحتـــاد الـــوطين  

عادة شـرطة الـرد السـريع إىل ثكناهتـا     لالستقالل التام ألنغوال وإكمال إ
  حتت إشراف البعثة طبقا ألحكام بروتوكول لوساكا،

اعتـزام اللجنـة املشـتركة دراسـة خطـة نـزع        يالحظ  - ١٥  
سالح السكان املـدنيني، وحيـث الطـرفني علـى البـدء يف تنفيـذها بـدون        

  تأخري؛
احلكومة األنغولية واالحتاد الوطين لالستقالل يذكر   - ١٦  

  م ألنغوال بالتزامهما بالكف عن بث الدعاية العدائية؛التا
ــزم مــن     يطلــب  - ١٧   ــا يل ــوفري م ــة ت ــة األنغولي إىل احلكوم

  تسهيالت إلقامة إذاعة مستقلة تابعة لألمم املتحدة؛
إىل احلكومة األنغولية واالحتـاد الـوطين    يطلب أيضا  - ١٨  

سلم وذلك بتـدمري  لالستقالل التام ألنغوال أن يبديا التزامهما بتحقيق ال
خمزوناهتمــا مــن األلغــام الربيــة وأن يشــرعا يف هــذه العمليــة مــن خــالل    

  العمل العلين املشترك؛
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التزام مجيع الدول بالتنفيذ التام ألحكام  يعيد تأكيد  - ١٩  
أيلول/ســـبتمرب  ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤مـــن القـــرار   ١٩الفقـــرة 
األسـلحة خمـالف    ، ويكرر التأكيد على أن االستمرار يف حيـازة ١٩٩٣
 ١٩٩٥شـباط/فرباير   ٨) املـؤرخ  ١٩٩٥( ٩٧٦من القـرار   ١٢للفقرة 

  ويقوض الثقة يف عملية السلم؛
التقــارير الــيت تفيــد بــأن االحتــاد   يالحــظ مــع القلــق  - ٢٠  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال يقوم أحيانا بعرقلة أعمال البعثة ويـذكر  
ســتقالل التــام ألنغــوال، بإبــداء    الطــرفني، ال ســيما االحتــاد الــوطين لال   

  التعاون الكامل مع البعثة واللجنة املشتركة على مجيع املستويات؛
مجيـــع األطـــراف وغريهـــا مـــن املعنـــيني يف   يطالـــب  - ٢١  

أنغوال باختاذ كافة ما يلزم من تدابري لكفالة سالمة أفراد وأماكن األمـم  
ن سـالمة وحريـة   املتحدة واألفراد الدوليني واألمـاكن الدوليـة مـع ضـما    

  حركة اإلمدادات اإلنسانية يف مجيع أحناء البلد؛
على اللجنة املشتركة وفريق منع الرتاع املسـلح   يثين  - ٢٢  

ــذ بروتوكــول       ــدعم تنفي ــه ل ــان ب ــزاالن يقوم ــذي ال ي ــدور اإلجيــايب ال لل
  لوساكا؛

أيضــا علــى اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام،    يــثين  - ٢٣  
  البعثة لتيسري تنفيذ بروتوكول لوساكا؛ وممثله اخلاص، وأفراد

الـــدول األعضــاء علـــى تقــدمي مـــا يلــزم مـــن     حيــث   - ٢٤  
  مساعدة لتيسري تسريح املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛

اجملتمع الدويل على مواصلة تقدمي ما يلـزم مـن    حيث  - ٢٥  
يل، شـريطة  مساعدة لتيسري إصالح وإعادة بناء االقتصاد الـوطين األنغـو  
  أن يفي الطرفان بالتزاماهتما مبوجب بروتوكول لوساكا؛

إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم تقريـــرا حبلـــول   طلـــبي  - ٢٦  
ــه  ١ ــدم حنـــو حتقيـــق األهـــداف    ١٩٩٦متوز/يوليـ ــرز مـــن تقـ ــا أحـ عمـ

واجلدول الزمين املتفلق عليها بني الطـرفني وأن يبقـي اجمللـس علـى علـم      
لة يف امليدان، ال سيما عن طريـق تقـدمي   تام بصفة منتظمة بتطورات احلا

عمـا إذا كـان الطرفـان قـد      ١٩٩٦أيار/مـايو   ١٧إحاطة شاملة حبلـول  
أجنزا املهام اليت حددا يف اجلدول الزمين ألعمال اللجنة املشـتركة لشـهر   

  ؛١٩٩٦أيار/مايو  ١٥أيار/مايو ضرورة تنفيذها حبلول 
الية أنه سيشدد بشكل خاص، لدى مناقشة و يعلن  - ٢٧  

  البعثة يف املستقبل، على ما حيرزه الطرفان من تقدم؛
عـن اسـتعداده للنظـر يف أي تـدابري      يكرر اإلعـراب   - ٢٨  

  أخرى، يف ضوء توصيات األمني العام واحلالة الراهنة يف أنغوال؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٩  
واليــة وقــال ممثــل أملانيــا إن اجملتمــع الــدويل بتمديــده ال   

يؤكد استعداده لتعزيز عملية السالم. ومـع ذلـك، فإنـه ينبغـي     

تذكري الطرفني كليهمـا يف أنغـوال بـأن عـدم إحـراز تقـدم منـذ        
التمديد األخري لوالية البعثة أثار شـكوكا شـديدة بشـأن تـوفر     
ــع      ــذلك، ينبغــي اســتغالل مجي ــى إحــالل الســالم. ل اإلرادة عل

 يف الصـراع اآلثـار   الوسائل لكي يكون واضحا لكـال الطـرفني  
املترتبــة علــى اســتمرار الركــود يف عمليــة الســالم. وذكــر أنــه    

تكون هناك عملية لألمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف أنغـوال      لن
ــد شــباط/فرباير   ــرت يف   ١٩٩٧بع ــة وف ــة األملاني ، وأن احلكوم

مواقــع التجميــع املالجــئ وأجهــزة معاجلــة امليــاه. وذكــر أن        
مهية خاصة علـى مسـألة إزالـة األلغـام.     احلكومة األملانية تعلق أ

ــة       ــم املتحــدة الثالث ــة األم ــذهلا بعث ــيت تب وتأســف ألن اجلهــود ال
للتحقق يف أنغوال ال تزال تواجه العراقيـل، وال سـيما مـن قبـل     
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال. ودعا جمـددا إىل وضـع   
حـــد هنـــائي لشـــحنات األســـلحة إىل أنغـــوال. ألن مشـــتريات  

ــق      أ ــا يتعل ــة فيم ــثري الريب ــن الســالح ال ميكــن إال أن ت خــرى م
بااللتزام بعملية السالم. وأخريا، قال إن مسـألة حسـن اإلدارة   

  .)٢٧(واإلصالح االقتصادي يتعني تناوهلا
وذكر ممثل بولندا أن الطرفني يف أنغوال ما زاال، رغـم    

ما حتقـق مـن بعـض التطـورات اإلجيابيـة، مـتخلفني كـثريا عـن         
ل املتفق عليه، وذكـر أن الوفـد البولنـدي يشـعر بـالقلق،      اجلدو

بصفة خاصة، إزاء درجة امتثال يونيتا لاللتـزام بتجميـع قواهتـا    
يف مناطق اإليواء وعدم وجود اتفاق هنائي بني الطـرفني بشـأن   
ــهما أن       ــع أيضــا من ــة. وتوق ــوات املســلحة األنغولي تكــوين الق

للتحقـق يف أنغـوال وأن    حيترما والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة  
يضــمنا أمــن وســالمة موظفيهــا، باإلضــافة إىل مجيــع املــوظفني  
ــد       ــال إن الوف ــدمها. وأخــريا، ق ــون يف بل ــذين يعمل ــدوليني ال ال
البولندي يؤيد فكرة إجراء مناقشات مفتوحة بشـأن احلالـة يف   
أنغــوال قبــل انتــهاء الواليــة احلاليــة لبعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة   

أنغــوال، مــن أجــل تقيــيم التقــدم احملــرز مــن جانــب للتحقــق يف 
__________ 

  .٢١إىل  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
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الطرفني ومناقشة املسـائل ذات الصـلة، مبـا فيهـا مسـتقبل بعثـة       
  .)٢٨(األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال

(اجللسة  ١٩٩٦متوز/يوليه  ١١املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٦٤): القرار ٣٦٧٩

متوز/يوليــــــه  ١١يف املعقــــــودة  ،٣٦٧٩يف اجللســـــة    
ــا ل ١٩٩٦ ــاهم الـــذي وفقـ ــد مت اللتفـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــس  مشــاورات ــا الســابقة، اجملل ــة   دع ــرئيس (فرنســا)، مبوافق ال
اجمللــس، ممثلــي كــل مــن أنغــوال والربازيــل والربتغــال وتــونس    

اجلزائــر ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وجنــوب أفريقيــا والــرأس   و
ومــالوي وموزامبيــق، بنــاء علــى طلبــهم،  األخضــر وزمبــابوي

يف دون أن يكــــون هلــــم حــــق بــــركة يف املناقشــــة، ملشــــاإىل ا
  التصويت.
ــه      ويف اجللســة نفســها أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال

تقرير األمـني العـام عـن بعثـة األمـم املتحـدة الثالثـة للتحقـق يف         
  .)٢٩()١٩٩٦( ١٠٥٥عمال بقرار جملس األمن املقدم أنغوال 

ــذ      ــدل تنفيــ ــره إن معــ ــام يف تقريــ ــال األمــــني العــ وقــ
لوســـاكا قـــد حتّســـن إىل حـــد مـــا، لكـــن مل يـــف  بروتوكـــول

الطرفان باإلطار الزمين املتفق عليه. كما أن استمرار عمليـات  
التأخري يف إيواء قوات االحتاد الـوطين والعـدد الكـبري لعمليـات     
الفرار من مناطق اإليواء، وعـدم كفايـة نوعيـة وكـم األسـلحة      

الـوطين،   والذخائر املسـلمة، وعـدم إيـواء أفـراد شـرطة االحتـاد      
وعــدم اســتكمال انســحاب القــوات املســلحة األنغوليــة مــن       
املواقع األمامية، كلها أمور تتطلب اختاذ إجـراءات تصـحيحية   
عاجلة إذا كان لعملية السالم أن حتتفظ مبصـداقيتها. وأضـاف   
ــى كــثري مــن      ــى اجلبهــة السياســية ال تبعــث عل أن الصــورة عل

ا من اخلطوات حنـو  االطمئنان، إذ على الطرفني أن يتخذا عدد
تكوين حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية. وأنه من اجلـوهري  

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  )٢٩(  S/1996/503.  

ــب        ــألة منصــب نائ ــه الســرعة مس ــى وج أيضــا أن تســوى عل
الـــرئيس الـــذي يشـــغله االحتـــاد الـــوطين. والحـــظ أن تســـريح 
املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم اجتمعايـا واقتصـاديا شـرط    

أنغـوال. وذكـر أن   مسبق أساسي آخر إلحالل سـالم دائـم يف   
اســتمرار اشــتراك البعثــة وال ســيما يف هــذه املرحلــة مــن تنفيــذ  
بروتوكول لوساكا جوهري. ولذا أوصي بتمديد والية البعثـة  

. ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١١لفتــرة ثالثــة أشــهر، حــىت 
وقــال إنــه شــرع أيضــا يف التخطــيط حلالــة الطــوارئ مــن أجــل 

ــة ال   ــدرجيي لعنصــر البعث ــام  التخفــيض الت عســكري مبجــرد اختت
عملية اإليواء بنجاح ووصول إدماج قوات االحتـاد الـوطين يف   
القوات املسلحة األنغولية وتشـكيل القـوات املسـلحة املوحـدة     

  إىل مرحلة متقدمة.  
ــاه اجمللــس إىل  وّجــه ويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد أُكـ ــاء عـ ــاورات اجمللـــس يف أثنـ مشـ
  .)٣٠(السابقة

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال
 ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ٢٦نــص مــذكرة شــفوية مؤرخــة يف    

حتيـــل هبـــا رســـالة  ،)٣١(موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن أنغـــوال
فيهـا  موجهة من رئيس مجهورية أنغوال إىل األمني العام يطلب 

منه أن يرسـل إىل أنغـوال بعثـة مـن جملـس األمـن، حبلـول هنايـة         
ــد االحتــاد      ــة وتزوي ــيم العملي الشــهر احلــايل، وذلــك هبــدف تقي

إجراءات قـد تـؤدي    أيبعدم اختاذ تنصحها الوطين بتوصيات 
 أنتـــأخري جديـــد يف تنفيـــذ بروتوكـــول لوســـاكا وميكـــن   إىل

  لبعثة.اليت تضطلع هبا ااضطرابات ملهمة السالم  إىلتؤدي 
وأكــد نائــب الــوزير بــال وزارة يف أنغــوال علــى بعــض   

بـالرغم مـن   ذكـر أنـه    هجنازات الـيت حققتـها احلكومـة، لكنـ    اال
ذه كــان ميكــن هلــوهــذه اجلهــود ســارت تلــك العمليــة بــبطء.  

__________ 

  )٣٠(  S/1996/536.  
  )٣١(  S/1996/494.  
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جنازات أن تكون أكثر شأنا لو توفر قدر أكـرب مـن التعـاون    اإل
ــة قــوات     ــة الرئيســية يف نوعي ــا. وتتمثــل العقب مــن جانــب يونيت

ــواء.      ــاطق اإلي ــيت أرســلت إىل من ــدة ال ــا واألعت ــايل، يونيت وبالت
يتعني على جملس األمن وعلى البعثة اختاذ إجـراء يسـاعد علـى    

هنـاك شـعورا بـالقلق    وقـال إن  حتسني األداء يف عملية اإليواء. 
أيضـــا إزاء انتشـــار العناصـــر املســـلحة التابعـــة لقيـــادة يونيتـــا.   

ــول و ــه  ٣٠حبلـ ــادة   ١٩٩٦متوز/يوليـ ــة بإعـ ــتقوم احلكومـ ، سـ
ا يونيتــا الــيت ستصــبح حزبــا  ســيطرهتا علــى املنــاطق الــيت حتتلــه 

سياسيا مشروعا يشارك أعضاؤه يف احلكومة. وأكد أيضا أنـه  
من الضـروري أن تعلـق الـدول اجملـاورة ألنغـوال أي إجـراءات       

ــرص النجــاح.      ــن ف ــل م ــد تقل ــلبية ق ــال إن س ــهاكات وق االنت
املســتمرة ألراضــي أنغــوال مــن قبــل األجانــب غــري الشــرعيني     

ب أن تنظر فيها جلنـة اجلـزاءات   واملؤسسات األجنبية مسألة جي
التابعــة جمللــس األمــن. وناشــد جملــس األمــن أن يتصــرف وفقــا  

ــة يف هــذا اجملــال، مشــريا إىل الفقــرة     مــن  ١٩ملســؤولياته النبيل
) اليت تدعو إىل اختـاذ  ١٩٩٣( ٨٦٤منطوق قرار جملس األمن 

موقــف يفضــي إىل حتقيــق الســلم يف بلــده وإىل اإلحجــام عــن   
ات قــد تنتــهك أبســط قواعــد أمــن أيــة دولــة.  اختــاذ أي إجــراء

تقــدمي املسـاعدة إلعــادة اإلدمــاج  أيضــا ناشـد اجملتمــع الـدويل   و
االجتماعي للجنود املسـرحني وإعـادة اإلنعـاش االقتصـادي يف     

فقـد  العمليـة مـن هنايتـها،    ومـع اقتـراب   املناطق األكثر تضررا. 
ــيم    ــة خاصــة إىل أنغــوال لتقي  دعــا جملــس األمــن إىل إرســال بعث

م مع احلالة قبـل أن  ءعملية السالم، والتوصية باختاذ تدابري تتال
حكومـة  يعلن عن إمتـام تنفيـذ بروتوكـول لوسـاكا. وذكـر أن      

ــق  ــده توافـ ــهر    بلـ ــة أشـ ــرة ثالثـ ــة لفتـ ــة البعثـ ــد واليـ علـــى متديـ
  .)٣٢(أخرى

يالحـظ بعـض   يسـره أن  بلـده  إن ممثـل الربتغـال   وقـال    
وتــرية التنفيــذ بطيئــة التطــورات اإلجيابيــة الــيت حــدثت، إال أن  

__________ 

  )٣٢(  S/PV.3679  ٥إىل  ٣الصفحات.  

للغاية، وهلـذا ناشـد الطـرفني اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتحقيـق        
سلم دائم. وأفاد بأنه رغم التقدم احملرز يف إيواء قوات االحتـاد  
الــوطين، أصــبح مــن امللــح أن تســتكمل هــذه العمليــة وفقــا        
للجــدول الــزمين الــذي حددتــه اللجنــة املشــتركة ومــن خــالل  

لة صــمــن املهــم أيضــا مواوية الثقيلــة. تســليم املعــدات العســكر
سحب القوات املسلحة األنغولية إىل ثكناهتا وتكثيـف اجلهـود   

عضـوا يف البلـدان   هـا  باعتبارالربتغـال،  املتعلقة بإزالة األلغـام. و 
ــة الســالم،    ــة لعملي ــة الثالث ــها أن تصــف  املراقب ــة ال ميكن إمكاني

ئـيس  عقد اجتماع يف أقرب فرصة ممكنة بني رئـيس أنغـوال ور  
تشــجع وذكــر أن الربتغــال بأهنــا مشــجعة. إال االحتــاد الــوطين 

مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتويــل االحتــاد الــوطين إىل حـــزب       
هنا تتطلع أيضـا إىل اختـاذ تـدابري ملموسـة تـؤدي      غري أسياسي، 

ــة. وكـــرر       ــاحلة الوطنيـ ــدة واملصـ ــة الوحـ ــكيل حكومـ إىل تشـ
ميكـن أن تتحقـق    اعتقاده بأن املصاحلة الوطنية الاإلعراب عن 

بالتنفيــــــذ الكامــــــل التفاقــــــات الســــــالم ولربوتوكــــــول  إال
  .)٣٣(لوساكا

ــويت        ــل التصـ ــرين، قبـ ــتكلمني آخـ ــدة مـ ــدث عـ وحتـ
رحبــوا بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ الربوتوكــول وأعربــوا فوبعـده،  

عن قلقهـم إزاء التـأخري يف إيـواء قـوات االحتـاد الـوطين وعـدم        
عيــة الفضــلى واألســلحة  رغبتــها يف تســليم األســلحة ذات النو 

الثقيلة ويف املشاركة يف احلكومة؛ ووجهوا نـداء للمـاحنني مـن    
أجــل تقــدمي الــدعم للتســريح وإعــادة اإلدمــاج، ودعــوا رئــيس  
ــع      ــل مجيـ ــاع حلـ ــوطين إىل االجتمـ ــاد الـ ــيس االحتـ ــوال ورئـ أنغـ
اخلالفــات املعلقــة، وأعربــوا عــن تأييــدهم لتمديــد واليــة بعثــة    

  .)٣٤(لتحقق يف أنغوالاألمم املتحدة الثالثة ل
__________ 

  )٣٣(  S/PV.3679 ٧إىل  ٥، الصفحات.  
(اجلزائــر)؛  ٨ و ٧املرجــع نفســه، قبــل التصــويت: الصــفحتان    )٣٤(  

(جنـــوب  ١١(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ١١ و ١٠والصـــفحتان 
(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛   ١٣ و ١٢أفريقيــا)؛ والصــفحتان 

ــفحتان  ــفحتان   ١٤ و ١٣والصــ ــونس)؛ والصــ  ١٥ و ١٤(تــ
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ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
ــرار   )، ويف ١٩٩٦( ١٠٦٤واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  من،ألإن جملس ا  
ــد   ــراره   إذ يعي ــد ق ــؤرخ ) ١٩٩١( ٦٩٦تأكي ــايو  ٤امل أيار/م
  ذات الصلة، حقةومجيع قراراته الال ١٩٩١

حزيران/يونيــه  ٢٧م املــؤرخ العــا مــنيأليف تقريــر ا وقــد نظــر  
١٩٩٦،  

 المن جديد التزامه باحلفاظ على وحدة أنغـو  يعيد تأكيدوإذ   
  قليمية،إلا متهاالوس

ــد ا وإذ يكــرر   ــةألتأكي ــة     مهي ــذ حكوم ــى تنفي ــا عل ــيت يعلقه ال
“ ملاتفاقـات السـ  ”لــ   النغـو ألالتـام   لالسـتق الالـوطين ل  حتـاد الوا الأنغو

 الذات الصـلة، تنفيـذا كـام    مـن ألوبروتوكول لوساكا وقرارات جملس ا
  حينها،ويف 

مع املوافقة التقدم احملرز مؤخرا حنو تدعيم عمليـة   حظالوإذ ي  
  ،ءيكرر تأكيد أن هذا التقدم قد اتسم عموما بالبط لكنهو ملالس

أن تـنجح فإنـه    ملالطرفني أنه إذا أريـد لعمليـة السـ    روإذ يذكِّ  
تزاماهتمـا يف غضـون فتـرة    جيب عليهما أن يبديا استعدادا أكـرب لتنفيـذ ال  

  زمنية مقبولة وأن يتصرفا بروح من املرونة والتوفيق،
باختتام احملادثات العسكرية بني الطرفني بنجـاح،   وإذ يرحب  
  ،الطريق لتشكيل قوات مسلحة موحدةمما ميهد 

ــه بــني رئــيس     تفــاقالا حــظالوإذ ي   الــذي جــرى التوصــل إلي
بشــأن تشــكيل التــام ألنغــوال  االحتــاد الــوطين لالســتقاللوزعــيم  الأنغــو

  ،ةحكومة الوحدة واملصاحلة الوطني
__________ 

 ١٧(الرأس األخضر)؛ والصفحتان  ١٧(زمبابوي)؛ والصفحة 
(مصر)؛ والصـفحتان   ٢٠إىل  ١٨(أملانيا)؛ والصفحات  ١٨ و

(شـــــيلي)؛  ٢٢ و ٢١(بوتســـــوانا)، الصـــــفحتان   ٢١ و ٢٠
 ٢٣(مجهوريــة كوريــا)؛ والصــفحات   ٢٣ و ٢٢والصــفحتان 

(إيطاليــــــــا)؛  ٢٦ و ٢٥(الصــــــــني)؛ والصــــــــفحتان  ٢٥إىل 
 ٢٧بيســـاو)؛ والصـــفحتان  - (غينيـــا ٢٧ و ٢٦والصـــفحتان 

(اململكـــة  ٢٩ و ٢٨(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحتان  ٢٨ و
 ٣١ و ٣٠(هندوراس)؛ والصـفحتان   ٢٩املتحدة)؛ والصفحة 

ــفحتان   ــيا)؛ والصـــ ــد   ٣٢ و ٣١(إندونيســـ ــدا)؛ ووبعـــ (بولنـــ
ــفحتان  ــويت: الصـــ ــدة)؛  ٣٤ و ٣٣التصـــ ــات املتحـــ (الواليـــ

  (فرنسا). ٣٥ و ٣٤لصفحتان وا

جلميع أفـراد   منألاحلاجة إىل توفري قدر كاف من ا وإذ يؤكد  
  الدوليني، فرادألاملتحدة وغريهم من ا ممألا

وإذ حيـث   نسـان، إلعلـى ضـرورة احتـرام حقـوق ا     وإذ يشدد  
امتـهان   ملنـع حـوادث   هتمـام المزيـد مـن ا   ءالعلى إيـ  نغولينيألالطرفني ا
  والتحقيق فيها، نسانإلحقوق ا

 فـراد ألمع املوافقة التقدم احملرز حنو حرية حركة ا حظالوإذ ي  
جلعـل   لغـام ألإزالـة ا  تالوالبضائع، وإذ يشدد علـى أمهيـة مواصـلة حمـاو    
  حرية احلركة هذه ممكنة وإعادة الثقة العامة،

ــيص اجملتمــع ا   وإذ يشــدد   ــة ختل ــى أمهي ــه   نغــويلألعل مــن طابع
السـكان املـدنيني وتسـريح املقـاتلني      حال، مبا يف ذلك نزع سالعسكري

  السابقني وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،
 نغـويل ألالـوطين ا  قتصـاد الا ءأمهيـة إعـادة بنـا    وإذ يكرر تأكيد  

  دائم، ملوإنعاشه، وما يشكله ذلك من إسهام حيوي يف إقرار س
 ســيما الو ،ءعضــاألبــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول ا وإذ يرحــب  
ــ ثالالـــدول الـــث ومنظمـــة الوحـــدة  نغوليـــة،ألا مالاملراقبـــة لعمليـــة السـ

يف  مــنألوا ملواجملتمــع الــدويل ككــل، مــن أجــل تعزيــز الســ  فريقيــة،ألا
  ،الأنغو

 حزيــران/ ٢٧العــام املــؤرخ  مــنيألبتقريــر ا يرحــب  - ١  
  ؛١٩٩٦يونيه 

املتحـدة الثالثـة للتحقـق     ممألبعثة ا يةالمتديد و يقرر  - ٢  
  ؛١٩٩٦كتوبر أ/ولألا  تشرين  ١١حىت  اليف أنغو

ــرف  - ٣   ــدعيم      يعت ــؤخرا حنــو ت ــذي أحــرز م ــدم ال بالتق
تنفيـذها مـا زال متـأخرا     نأل سـف ألولكنه يعـرب عـن ا   م،عملية السال

  عن املوعد املقرر؛
 طــاريإلا تفــاقالا قــرارإلالطــرفني  علــى كــاليــثين   - ٤  

عني التـاب فـراد العسـكريني   األيف إدمـاج   ءبشأن املسائل العسـكرية وللبـد  
 نغوليـة، أليف القـوات املسـلحة ا  لالحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال    

الـذي تضـطلع بـه اللجنـة املشـتركة       جيـايب إلويعرب عن ارتياحه للدور ا
  وفريق منع الرتاع املسلح لدعم تنفيذ بروتوكول لوساكا؛

ــذهلا كــ   يرحــب  - ٥   ــيت يب ــاجلهود ال ــةإلالطــرفني  الب  زال
التـام   كمـال إلالرئيسية، ويؤكد علـى أمهيـة ا  نقاط التفتيش وفتح الطرق 

ن حريــة حركـة السـكان والبضـائع، ويؤكـد علــى     هلـذه اجلهـود مبـا يـؤمِّ    
 الالبلـد، ويشـجع حكومـة أنغـو     ءأمهية بسط إدارة الدولة يف مجيع أرجا

العسـكرية املدجمـة حـديثا لتحسـني      تعلى استخدام وحدات مـن القـوا  
  ؛احلالة األمنية

بتسجيل أكثـر   نآلدم احملرز حىت ابالتق يرحب أيضا  - ٦  
االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال      فرد مـن قـوات    ٥٢ ٠٠٠من 
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إىل أن االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  ويدعو  التجمعيف مناطق 
علـى حنـو موثـوق وقابـل     التجميـع  كافـة قواتـه يف منـاطق    جتميـع  كمل ي

وضــعته اللجنــة املشــتركة للتحقــق الكامــل وفقــا للجــدول الــزمين الــذي 
ــلم يوإىل أن  ــلسـ ــع  ةلبعثـ ــلحةألامجيـ ــيما ا الو سـ ــلحةألسـ ــة،  سـ الثقيلـ

والــذخائر واملعــدات العســكرية، وهــو أمــر لــن تكتمــل دونــه عمليــة         
  ؛التجميع

االحتــــاد الــــوطين قــــوات جتميــــع أن  يعيــــد تأكيــــد  - ٧  
ونـزع أسـلحتها عنصـران حامسـان مـن عناصـر       لالستقالل التام ألنغـوال  

  وأهنما أساسيان لنجاحها؛ مللسعملية ا
علـى  االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال       حيث  - ٨  

وافقت عليه اللجنـة املشـتركة، القـادة وغريهـم      وفر للعمل، وفقا ملايأن 
ــدخول يف القــوات      ــنني لل ــة املعي مــن الضــباط العســكريني الرفيعــي الرتب

طين لالســتقالل االحتــاد الــوإىل مســؤويل  ضــافةإلبــا نغوليــة،ألاملســلحة ا
املعينني لتويل وظائف يف إدارة الدولة على الصـعيد الـوطين   التام ألنغوال 

  احمللي؛  والصعيد املقاطعاتوصعيد 
ــثين   - ٩   ــو  ي ــى حكومــة أنغ ــانون العفــو   صــدارإل العل ق

شــرطة الــرد الســريع، وملواصــلة انســحاب القــوات املســلحة        جتميــعو
ختـاذ اخلطـوات التصـحيحية    إىل ثكناهتا، وحيث احلكومة على ا نغوليةألا
بعثــة، الكمــا هــو متفــق عليــه مــع  نســحاب،البشــأن حتركــات ا زمــةالال

 نسـحاب البشـأن عمليـات ا   بعثـة وكذلك على التوصل إىل اتفاق مـع ال 
  املتبقية؛

الربنـامج املتعلـق بـرتع     الحكومـة أنغـو   ءببـد يرحب   - ١٠  
الســكان املــدنيني، ويشــدد علــى ضــرورة تنفيــذه بشــكل كامــل   حالســ
  فعال؛و

مـــن منـــاطق  جتميـــعمثـــاين منـــاطق  قالإغـــيالحـــظ   - ١١  
ــرة التجميـــع  ــام ألنغـــوال  اخلمـــس عشـ ــتقالل التـ ــاد الـــوطين لالسـ لالحتـ
إعـداد   القوات إضـافية، ويطلـب إىل حكومـة أنغـو     ستقبالالاملخصصة 

برنــامج لتســريح املقــاتلني الســابقني وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع علــى    
واجملتمــع الــدويل بتقــدمي التعــاون التــام   الطــرفني المراحــل، ويطالــب كــ

  لتحقيق هذه الغاية؛ ملوالدعم الكا
االحتــاد الــوطين لالســتقالل  و الحكومــة أنغــو حيــث  - ١٢  

تشــكيل  كمــالإلعلــى اختــاذ كــل مــا يلــزم مــن خطــوات  التــام ألنغــوال 
ــة، و   ــوات املســلحة الوطني ــة املوحــدة   ءســيما إنشــا  الالق ــادة العام  ،القي

من منـاطق  االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال ات للنقل املزمع لقوو
املــنظم  نتقــالالبروتوكــول لوســاكا، ولتــأمني ا حكــامألطبقــا التجميــع 

  للقوات املسرحة إىل احلياة املدنية؛
ــا  - ١٣   االحتــــاد الــــوطين و حكومــــة أنغــــوال حيــــث أيضــ

على اختاذ كل ما يلزم من خطوات لقيام مجيـع  لالستقالل التام ألنغوال 

الربملــان املنتخــبني بشــغل مقاعــدهم يف اجلمعيــة الوطنيــة، ولــدفع  ءعضــاأ
بــروح املصــاحلة الوطنيــة، ولتشــكيل حكومــة  قــدما املســائل الدســتورية 

االحتاد الوطين لالستقالل التـام  الوحدة واملصاحلة الوطنية، ولدمج أفراد 
  ؛والشرطة الوطنية نغوليةألإدارة الدولة والقوات املسلحة ا يفألنغوال 

االحتــــاد الــــوطين وزعــــيم  رئــــيس أنغــــوال يشــــجع  - ١٤  
علــى عقــد اجتمــاع بينــهما يف أقــرب فرصــة   لالســتقالل التــام ألنغــوال  

  لتسوية مجيع املسائل املتبقية؛ ،الممكنة، داخل أنغو
ويشـجع   لغام،ألالتقدم احملرز يف جمال إزالة ا حظالي  - ١٥  

 لغــام،ألإزالــة االطــرفني علــى تكثيــف جهودمهــا املبذولــة يف جمــال   الكــ
 لغـام ألبتـدمري خمزونـات ا   ملبالسـ  لتـزام الويشدد على ضرورة استمرار ا

  الربية؛
ــة مــن     أيضــا حــظالي  - ١٦   ــة العدائي ــى الدعاي ــا طــرأ عل م

الطــرفني بالتزامهمــا بــالكف عــن  راخنفــاض يف حــدهتا وتواترهــا، ويــذكِّ
، بغيـــة تعزيـــز روح التســـامح والتعـــايش والثقـــة العدائيـــةنشــر الدعايـــة  

  ملتبادلة؛ا
علـــى تـــوفري مـــا يلـــزم مـــن   الحكومـــة أنغـــو حيـــث  - ١٧  

االحتـاد  املتحدة، كمـا حيـث    ممألإذاعة مستقلة تابعة ل قامةإل تالتسهي
ــوال    ــام ألنغـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ ــى االـ ــهاالعلـ ــة   ءنتـ ــل حمطـ ــن حتويـ مـ

  التابعة هلا إىل حمطة إذاعية غري حزبية؛ ذاعيةإلا “فورغان”
 حكامألمجيع الدول بالتنفيذ التام التزام  يعيد تأكيد  - ١٨  
ــرة  ــرار  ١٩الفقـ ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤مـــن القـ ـــر  ١٥) املـ أيلـول/سبتمبـ
ســيما  المـــع القلـــق أن عــدم قيــام الــدول بــذلك، و  حـــظ، ويال١٩٩٣

 نتعـاش الويقـوض ا  مليتمشى مـع عمليـة السـ    ال ،النغوألالدول اجملاورة 
  قتصادي؛الا

ــد    - ١٩   ــا  يكــرر تأكي خيــالف  ســلحةألا ءأن مواصــلة اقتن
 ١٩٩٥شـباط/فرباير   ٨) املـؤرخ  ١٩٩٥( ٩٧٦من القـرار   ١٢الفقرة 

  م؛لالثقة يف عملية الس ضومن شأنه أن يقوِّ
  استخدام املرتزقة؛ يدين  - ٢٠  
وغريهـــا مـــن املعنـــيني يف  طـــرافألمجيـــع ا يطالـــب  - ٢١  

املتحـدة   مـم ألأفراد ا مةالباختاذ كافة ما يلزم من تدابري لكفالة س الأنغو
 مةالالدولية لضمان س ماكنألالدوليني وا فرادألاكنها وغريهم من اوأم

ر الطرفني البلد، ويذكِّ ءيف مجيع أحنا نسانيةإلا مداداتإلوحرية حركة ا
  صعدة؛أللبعثة على كافة ال اوهنمابأن يقدما كامل تع

علـى أن تـوفر، فـورا،     ءعضـا ألالـدول ا  حيث بشـدة   - ٢٢  
ح املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم لتسهيل تسري زمةالاملوارد املالية ال

 تالاملتحدة املوحد املشترك بـني الوكـا   ممألا ءندا لاليف اجملتمع من خ
  ؛المن أجل أنغو
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بشـــكل ســـريع  ءاجملتمـــع الـــدويل علـــى الوفـــا حيـــث  - ٢٣  
 قتصــادالبتعهداتــه بشــأن تقــدمي مــا يلــزم مــن مســاعدة لتســهيل إنعــاش ا 

تــوطني املشــردين، ويؤكــد علــى  وإعــادة بنائــه وإعــادة نغــويلألالــوطين ا
أمهية هذه املساعدة يف هذا الوقت من أجل دعم املكاسب اليت حتققـت  

بالتزاماهتمـــا مبوجـــب   ءبالوفـــا نيويطالـــب الطـــرف  م،ليف عمليـــة الســـ 
 نتعــاشالالضــروري ل ســتقرارالبروتوكــول لوســاكا مــن أجــل حتقيــق ا  

  قتصادي؛الا
عــام، وممثلــه ال مــنيألعلــى اجلهــود الــيت يبــذهلا ايــثين   - ٢٤  
ــراد أاخلــاص، و ــةالف ــى مواصــلة     ،بعث ــدراهتم عل ــة يف ق ويعــرب عــن الثق

  تسهيل تنفيذ بروتوكول لوساكا؛
العـــام أن يقـــدم تقريـــرا حبلـــول   مـــنيألإىل ا يطلـــب  - ٢٥  

عمـــا أحـــرز مـــن تقـــدم حنـــو حتقيـــق  ١٩٩٦كتـــوبر أ/ولألتشـــرين ا ١
ــدافألا ــني الطــرفني، وأن يب     ه ــا ب ــق عليهم ــزمين، املتف ــي واجلــدول ال ق

اجمللـس علـى علـم كامـل، بصـفة منتظمـة، بتطـورات احلالـة يف امليــدان،         
 ســبوعألحبلــول ا شــاملةســيما عــن طريــق تــوفري معلومــات مــوجزة و ال

الثالث من شـهر آب/أغسـطس عمـا إذا كـان الطرفـان قـد أجنـزا مهمـة         
  تشكيل حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية؛

ــه     يعلــن  - ٢٦   ــدى قيام ــه سيشــدد بشــكل خــاص، ل يف أن
  على ما حيرزه الطرفان من تقدم؛ ،بعثةال يةالاملستقبل مبناقشة و

 لالســتقالالــوطين ل حتــادالوا الحكومــة أنغــو رُيــذكِّ  - ٢٧  
الـذي أعـرب فيـه، يف مجلـة أمـور،      ) ١٩٩٥( ٩٧٦بقراره  النغوألالتام 

  ؛١٩٩٧بعثة مهمتها حبلول شباط/فرباير العن أمله يف أن تنجز 
سـتعداده للنظـر يف أي تـدابري    عـن ا  عـراب إليكرر ا  - ٢٨  

  ؛الالسائدة يف أنغو وضاعألالعام وا منيألتوصيات ا ءأخرى يف ضو
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٩  

  
 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ١١املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٦( ١٠٧٥): القرار ٣٧٠٣(اجللسة 
 ١٩٩٦تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٧رســــالة مؤرخــــة ب  

، أبلغـت زمبـابوي اجمللـس    )٣٥(رئـيس جملـس األمـن   موجهة إىل 
بــأن اجتمــاع القمــة للجماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي قــد  
ــة       ــن وزراء خارجي ــألف م ــن مخســة أعضــاء يت ــا م ــار فريق اخت
ــرئيس)      ــابوي (الـ ــا وزمبـ ــوب أفريقيـ ــوانا وجنـ ــوال وبوتسـ أنغـ
وموزامبيق للتوجه إىل نيويورك للمشاركة يف املناقشـة املتعلقـة   

__________ 

  )٣٥(  S/1996/832.  

ــ ة إحــالل الســالم يف أنغــوال، وهلــذا طلبــت عقــد جلســة   بعملي
 ١٩٩٦األول/أكتـوبر   تشـرين  ١٠جمللس األمـن يـوم اخلمـيس    

  للنظر يف احلالة احلرجة يف أنغوال.
تشـــــــرين  ١٠، املعقـــــــودة يف ٣٧٠٢ويف اجللســـــــة   

 هــذه ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه١٩٩٦األول/أكتــوبر 
ن بعثـة األمـم املتحـدة    الرسالة وتقرير األمـني العـام املرحلـي عـ    

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٤الثالثـــة للتحقـــق يف أنغـــوال املـــؤرخ  
ــا    )٣٦(١٩٩٦ ــال، دعـ ــدول األعمـ ــرار جـ ــد إقـ ــرئيس  . وبعـ الـ

(هندوراس)، مبوافقة اجمللس، ممثلي أنغوال والربازيـل والربتغـال   
وبورونــــدي وتــــونس واجلزائــــر والــــرأس األخضــــر وزامبيــــا  

تو ومـايل واهلنـد، بنــاء   وزمبـابوي وكوبـا وكوسـتاريكا وليســو   
دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة، إىل اعلــى طلبــهم، 

  التصويت.يف ق احل
ــزال       ــه يف حــني ال ي وأفــاد األمــني العــام يف تقريــره بأن

وقـف إطـالق النـار نافـذا، فـإن عـدم إحـراز تقـدم ملمــوس يف         
عملية السالم يبعث على بالغ القلق، وأنـه مل يعـد مـن املقبـول     

ار التأخريات خصوصا من جانب يونيتـا. وأشـار إىل أن   استمر
عدم حضور زعيم االحتاد الوطين مـؤمتر قمـة اجلماعـة اإلمنائيـة     
ــدا أمــر مؤســف حيــث إن     للجنــوب األفريقــي املعقــود يف لوان
مشاركته يف مؤمتر القمة كانت ستوفر فرصة طيبة للقـاء علـى   

الرئيسـية  التراب األنغويل مـع رئـيس أنغـوال بغيـة حـل املسـائل       
املعلقة. وشـدد األمـني العـام علـى أنـه إذا كانـت يونيتـا تـؤمن         
ــوىل منصــب نائــب       ــأن الســيد ســافيميب ال ميكــن أن يت ــا ب حق
الرئيس، فيتعني عليها أن تقـدم يف أقـرب وقـت ممكـن اقتراحـا      

املـوارد الضـرورية   املـاحنون  بديال جديا. وأكد أنـه إذا مل يقـدم   
ــة التســريح و   ــإن عملي ــاج ســتتوقف،   اإلضــافية، ف ــادة اإلدم إع

وحثه على تـوفري الـدعم املطلـوب وإجنـاز التعهـدات املعلنـة يف       
. ١٩٩٥مؤمتر املائـدة املسـتديرة املعقـود يف بروكسـل يف عـام      

__________ 

  )٣٦(  S/1996/827.  
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املوعد املتوخى إلمتام والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة   وقال إن 
مـن املـرجح أن   ومـع ذلـك   للتحقق يف أنغوال يقتـرب بسـرعة،   

عثــة مــن أن تنجــز معظــم املهــام املكلفــة هبــا حبلــول    تــتمكن الب
يعتـزم الشـروع يف ختفـيض    فهـو  . ولذلك ١٩٩٧شباط/فرباير 

حجــم البعثــة، ولكــن التخفيضــات التاليــة للقــوات ســتتم وفقــا 
ــول      ــن بروتوكـ ــة مـ ــام املتبقيـ ــذ األحكـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ للتقـ
لوســاكا. وســيقدم يف تقريــره التــايل جــدوال زمنيــا تفصــيليا       

ــا ســيقدم توصــيات بشــأن     لتصــفي ة الوحــدات العســكرية كم
أن تؤديــه األمــم املتحــدة يف أنغــوال لتعزيــز  ينبغــيي ذالــدور الــ

ــة      ــد الوالي ــأن ينظــر اجمللــس يف متدي ــة الســالم. وأوصــى ب عملي
لفترة قصرية فقط كي تتمكن البعثة من إبقاء احلالـة يف أنغـوال   

  قيد االستعراض ما مل ُيحرز تقدم حقيقي.  
ــاه اجمللــس إىل    ويف اجل   ــرئيس انتب لســة نفســها، وجــه ال

 ١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١رسالتني متماثلتني مـؤرختني  
موجهتني إىل األمـني العـام وإىل رئـيس جملـس األمـن مـن ممثـل        

يف تنفيـــذ بروتوكـــول ُووجهـــت أنغـــوال عـــن املصـــاعب الـــيت 
، ومن بينها رفض زعيم احتاد يونيتا منصـب نائـب   )٣٧(لوساكا

هوريــــة، وتتضــــمنان دعــــوة إىل اجمللــــس لفــــرض رئــــيس اجلم
ــالة مؤرخــــة   ــا؛ وإىل رســ تشــــرين  ١٠جــــزاءات ضــــد يونيتــ

ــوبر  ــن      ١٩٩٦األول/أكت ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
، حييل طيها بيان مـؤمتر القمـة للجهـاز املعـين     )٣٨(ممثل زمبابوي

بالسياسية والـدفاع واألمـن التـابع للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب       
  .١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٢قود يف األفريقي املع

تكلم وزير خارجية زمبابوي، بوصـفه رئيسـا للوفـد    و  
ــدى جملــس      ــي ل ــوب األفريق ــة للجن ــة اإلمنائي ــوزاري للجماع ال

ــن،  ــذكر األم ــين     ف ــاز املع ــدول األعضــاء يف اجله ــاء ال أن رؤس
بالسياسية والـدفاع واألمـن التـابع للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب       

__________ 

  )٣٧(  S/1996/822.  
  )٣٨(  S/1996/841.  

يف لواندا هبدف إعطـاء زخـم جديـد لعمليـة      األفريقي اجتمعوا
السالم يف أنغوال ووجهوا دعوة إىل قائد االحتاد الـوطين الـذي   
قرر أال يشارك يف االجتمـاع. وتسـبب ذلـك يف إحبـاط كـبري      
هلذه الدول ألن أنغوال ليست أقرب إىل السلم مما كانت عليـه  
يف آخـــر مـــرة اجتمـــع فيهـــا اجمللـــس، وبـــدال مـــن ذلـــك فـــإن  

يف حتقيــق األهــداف احملــددة يف قــرار جملــس األمــن   اتالتــأخري
) ال تقوض عملية السلم فحسب بل إهنـا هتـدد   ١٩٩٣( ٨٦٤

ــت أيضــا بضــياع املكاســب احملــرزة حــىت     ــك الوق ــا ذل . وبينم
ــدء       ــة، تشــمل ب ــة أنغــوال عــدة خطــوات إجيابي اختــذت حكوم
برنــامج لــرتع ســالح الســكان املــدنيني قبــل الوقــت احملــدد، مل  

ن التزاماته. وفضال عـن ذلـك، بـيَّ    حتاد الوطين لألسفحيترم اال
تقرير األمـني العـام جبـالء أن االحتـاد الـوطين قـد عرقـل عمليـة         
وزع بعثـــة األمـــم املتحـــدة الثالثـــة للتحقـــق يف أنغـــوال بوقـــف 
حركة تنقـل مـوظفي البعثـة وطائراهتـا. وأكـد األمـني العـام أن        

بصـدد تقـويض   حرب السـائدة يف أنغـوال    سلم والال حالة الال
االستقرار يف املنطقة برمتها وأن الوقت قـد حـان لكـي ميـارس     
جملــس األمــن ســلطته بطريقــة واضــحة وحامســة إلنقــاذ عمليــة   
السالم األنغولية واستعادة مصداقية األمم املتحـدة. وأفـاد بأنـه    
إذا مل يتقيد احتاد يونيتا بااللتزامات اليت قطعهـا طوعـا، فسـيتم    

ــة ضــده، وهــي جتميــد مجيــع   اختــاذ اإلجــراءات اإل ضــافية التالي
يونيتا؛ وإغالق مجيع مكاتبـه وعـدم   حتاد احلسابات املصرفية ال

السماح بفتح مكاتب جديدة؛ وتطبيق رفض تأشريات السـفر  
إىل بيالنـدو أو أنـدولو    موقصر رحالهتـ  الزعماء يونيتا وأفراده

ــدابري      ــة الســالم. وستصــبح هــذه الت علــى املهــام املتصــلة بعملي
القـرار الـذي يتضـمن     اختاذيوما من  ٣٠ية املفعول خالل سار

تثـل يونيتـا   متاألحكام اآلنفـة الـذكر ضـمن أمـور أخـرى مـا مل       
  .)٣٩(امتثاال تاما لربوتوكول لوساكا

__________ 

  )٣٩(  S/PV.3702 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
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وزيــر خارجيــة مجهوريــة أنغــوال أن الوضــع يف وذكــر   
أنغوال يتصف بأزمة ثقة خطرية نامجة عن التـأخريات املنتظمـة   

ــا ا   ــيت تســبب فيه ــة،    ال ــدابري جوهري ــل ت ــا. ومت تأجي حتــاد يونيت
تشمل عودة أعضاء يونيتا إىل اجلمعية الوطنيـة، بسـبب غيـاب    

احلكومة قد وفـت جبميـع املهـام املتوخـاة يف     وقال إن التعاون. 
ــرتع ســالح       ــها ب ــا يتصــل من بروتوكــول لوســاكا، باســتثناء م
املـــدنيني، وتلـــك املهـــام ال ميكـــن إجنازهـــا إال باســـتعادة إدارة 

رفــض وذكــر أن لدولــة يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة يونيتــا.  ا
زعيم يونيتا منصب نائب رئيس اجلمهوريـة ورفضـه املشـاركة    
يف قمة اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي دليـل واضـح علـى      
أن نواياه ختتلف عـن نوايـا احلكومـة واجملتمـع الـدويل. وتشـعر       

مـن الضـغط   بأن الوقت قد حـان ملمارسـة مزيـد    حكومة بلده 
نفــذها بعــُد مــن بروتوكــول  تنفــذ املهــام الــيت مل تعلــى يونيتــا ل

ر اجمللـــس بـــأن إحـــدى آليـــات الضـــغط الـــيت  لوســـاكا. وذكَّـــ
ــرار جملــس األمــن    ــى  ١٩٩٣( ٨٦٤اعُتمــدت يف ق ــنص عل ) ت

مل تطبـــق أبـــدا تطبيقـــا ولكنـــها تطبيـــق جـــزاءات علـــى يونيتـــا 
ــال إن كــامال.  ــق اجمل   وق لــس الوقــت أصــبح مناســبا لكــي يطب

مــن قــرار  ٢٦اجملموعــة الثانيــة مــن اجلــزاءات مبوجــب الفقــرة   
ــن ُيكتــب النجــاح يف    ١٩٩٣( ٨٦٤اجمللــس  ــه ل ) نظــرا إىل أن

إجبار يونيتا على االمتثال لقـرارات جملـس األمـن إال مبمارسـة     
  .)٤٠(فعال  ضغط

وزير خارجية موزامبيق بأن وقف إطالق النـار  وذكر   
لـبطء تنفيـذ يونيتـا ألحكـام      ال يزال قائما بيد أنه يشعر بالقلق

رئيسية من بروتوكول لوساكا. وفضال عـن ذلـك، لـن تـؤدي     
فرضها يونيتا علـى أنشـطة إزالـة األلغـام وإصـالح      تالقيود اليت 

الطرق إال إىل تأخري االضـطالع بعمليـات املسـاعدة اإلنسـانية     
اليت متس احلاجة إليهـا. وأشـار إىل أن اجلهـاز املعـين بالسياسـة      

األمن التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي قـد  والدفاع و
__________ 

  .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  

ــوطين عــن       ــاب زعــيم االحتــاد ال ــق لغي أعــرب عــن أســف عمي
االجتماع ووجه نداء قويـا الحتـاد يونيتـا كـي يفـي بالتزاماتـه.       
وأكد أن السالم يف أنغـوال شـاغل إقليمـي وأن اسـتمرار عـدم      

املشـاريع  االستقرار هناك منع ذلك البلد من املسامهة يف تنفيـذ  
اليت توختها اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وأعاق اجلهـود  
اإلقليمية الرامية إىل إجياد بيئة مواتيـة لالسـتثمار. وأعـرب عـن     

ــا    باعتقــاده  ــة ليونيت ــه ينبغــي للمجلــس أن يبعــث برســالة قوي أن
لضــمان ســرعة تنفيــذ اتفاقــات الســالم ومجيــع قــرارات جملــس  

  .)٤١(الصلة  األمن ذات
ر وزيـــر خارجيـــة بوتســـوانا أن إصـــرار االحتـــاد وذكـــ  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا) على عرقلة بعثة األمـم  
ــوال، وسياســتها يف التســويف      ــق يف أنغ ــة للتحقي املتحــدة الثالث
ورفــض الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اتفــاق لوســاكا، هــي أمــور  
تشــكك يف إرادهتــا إحــالل الســالم. وشــجع حكومــة أنغــوال    
ــة املســتوى هبــدف حســم      ــات رفيع ــا علــى إجــراء حمادث ويونيت
املسائل املعلقة وإعادة عملية السالم إىل مسارها، وأعرب عـن  
أمله يف أن يستجيب زعـيم يونيتـا بطريقـة إجيابيـة للـدعوة الـيت       
ُوجهت إليه حلضور االجتمـاع املقبـل الـذي سـتعقده اجلماعـة      

أنغـوال. وذكـر أن    اإلمنائية للجنوب األفريقـي بشـأن احلالـة يف   
ــال       ــدالع األعم ــؤدي إال إىل ان ــن ي ــود احلــايل ل اســتمرار اجلم
ــالم        ــريا للسـ ــدا خطـ ــكل هتديـ ــا يشـ ــد، ممـ ــن جديـ ــة مـ العدائيـ
واالستقرار يف اجلنوب األفريقي. فقد آن األوان جمللـس األمـن   

جمـال   واجملتمع الـدويل لكـي يبعثـا برسـالة حازمـة تفيـد بأنـه ال       
العدائية. وذكر املتكلم أن بوتسوانا لقبول العودة إىل األعمال 

مقتنعة بأن اجمللس ينبغي أن يكون على اسـتعداد لكـي يفـرض    
ــرة     ــواردة يف الفق ــدابري ال ــا الت ــى يونيت ــرار جملــس   ٢٦عل مــن ق

__________ 

  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  
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) ويـــدعو إىل التنفيـــذ الصـــارم واحلـــازم ١٩٩٣( ٨٦٤األمـــن 
  .)٤٢(للتدابري الواردة يف اجلزء باء من هذا التقرير

يــات املتحــدة إن قلقــا شــديدا يســاور وقــال ممثــل الوال  
ــيت تكــاد تكــون توقفــت، وحــث      ــة الســالم ال ــده إزاء عملي بل
يونيتا على أن تغتنم األمن املتوفر يف األشهر القليلة املتبقية مـن  
واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة الثالثـــة للتحقـــق يف أنغـــوال لكـــي  
ــى وجــه الســرعة، وتعمــل باخلصــوص      تســتكمل التزاماهتــا عل

مقعــدها يف احلكومــة وعلــى دمــج كبــار جنراالهتــا  علــى أخــذ 
ــزام الواليـــات    ــر أن التـ ــا يف اجلـــيش األنغـــويل. وذكـ وجنودهـ
املتحدة املتواصـل بإجنـاح عمليـة السـالم يتجلـى يف قيـام وزيـر        

  .)٤٣(اخلارجية بزيارة إىل لواندا يف األسبوع التايل
وقال ممثل الصني إن بلده، على غـرار بلـدان اجلماعـة      
، يشعر جبزع شديد من الطريق املسدودة الـيت وصـلت   اإلمنائية

إليها عملية السالم يف أنغوال، ومن تأخر يونيتـا عـن املشـاركة    
يف تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وقــوات مســلحة موحــدة،   
ورفضــها ملنصــب نائــب الــرئيس الــذي عــرض علــى زعيمهــا.  
وبـــذلك فـــإن يونيتـــا مل تتنصـــل فحســـب مـــن التزاماهتـــا، بـــل 

ــال إن    أضــرت أيضــا بع  ــة اســتعادة الثقــة بــني الطــرفني. وق ملي
الوفد الصيين مسـتعد للنظـر بعـني التأييـد يف متديـد واليـة بعثـة        
األمم املتحـدة لفتـرة أخـرى، وأعـرب عـن األمـل يف أن يغتـنم        
الطرفــان، وال ســيما يونيتــا، الفرصــة ويتخــذا تــدابري ملموســة   
ملضاعفة جهودمها من أجـل السـالم وبغيـة أن يسـود يف وقـت      
ــي       ــوب األفريق ــة اجلن ــوال ويف منطق ــم يف أنغ ــب ســالم دائ قري

  .)٤٤(بأسرها
وقـــال ممثـــل االحتـــاد الروســـي إن هنـــاك العديـــد مـــن    

أحكام بروتوكول لوساكا اليت مل يـتم الوفـاء هبـا. واألحـداث     
__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  

الــيت جــرت يف األشــهر الثالثــة املاضــية أظهــرت أن املســؤولية   
د حـان الوقـت   عن احلالة تقع باألساس علـى عـاتق يونيتـا. وقـ    

لبعث رسالة واضـحة للغايـة إىل يونيتـا بشـأن اسـتعداد اجملتمـع       
ــة إىل عرقلــة       ــاوالت الرامي ــدابري ملكافحــة احمل ــاذ ت ــدويل الخت ال
عملية السالم. وقال إن مشروع القرار الذي سـيعتمده جملـس   
األمـــن ينبغـــي أن يضـــع إطـــارا زمنيـــا دقيقـــا تلتـــزم بـــه يونيتـــا  

ــا  ــددة باملهـ ــة حمـ ــتعني  ويتضـــمن قائمـ ــا الـــيت يـ م األشـــد إحلاحـ
االضـــطالع هبـــا للمســـاعدة علـــى تعزيـــز الثقـــة بـــني الطـــرفني 
األنغــوليني، وإلعطــاء قــوة دفــع جديــدة لعمليــة الســالم. وقــال 
املتكلم إنه جيب أيضا توجيه حتذير واضـح لقـادة يونيتـا مفـاده     
أهنم إذا أقدموا على تقويض تنفيذ ذلـك اجلـدول الـزمين، فـإن     

ظر قريبا جدا ومرة أخرى يف فـرض جـزاءات   جملس األمن سين
ــده        ــد بل ــد وف ــتكلم عــن تأيي ــا. وأعــرب امل ــى يونيت إضــافية عل
ــرة      ــة للتحقــق يف أنغــوال لفت ــة األمــم املتحــدة الثالث ــد بعث لتمدي
قصرية تبلغ شهرين. وأعرب عـن موافقتـه علـى اآلراء الـواردة     
 يف تقرير األمني العام والداعية إىل تصغري حجم البعثـة بصـورة  
منتظمة ومرحلية، وذلك مع أخذ إحـراز املزيـد مـن التقـدم يف     

  .)٤٥(تنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا بعني االعتبار
وذكـر ممثـل الربتغـال أن بلـده يشـعر بـالقلق مـن عـدم           

إحــراز تقــدم ملمــوس يف تنفيــذ عمليــة الســالم، وحــث يونيتــا  
علــى دمــج جنراالهتــا وجنودهــا يف القــوات املســلحة األنغوليــة  

ى الشروع يف العـودة إىل اجلمعيـة الوطنيـة. والحـظ أيضـا      وعل
بقلق تزايد حاالت اهلـرب مـن منـاطق اإليـواء، والتقـارير الـيت       
تفيــد بــأن تلــك احلــاالت منظمــة. وقــال إنــه يف هــذه املرحلــة    
احلرجة من العملية، ينبغي جمللس األمن، عند الفشل يف إحـراز  

املتبقيـة الـيت مل    تقدم ملموس يف القضايا العسـكرية والسياسـية  
ــدابري        ــرض ت ــر يف ف ــتعداد للنظ ــى اس ــد، أن يكــون عل حتــل بع

أن تنفيذ هـذه التـدابري ال ينبغـي البـت فيـه إال بعـد        حمددة. بيد
__________ 

  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥(  
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أن يقوم اجمللس بإجراء تقيـيم آخـر للحالـة، وذلـك يف أعقـاب      
  .)٤٦(تلقيه التقرير التايل لألمني العام

عربوا عـن  وحتدث العديد مـن املـتكلمني اآلخـرين، فـأ      
ــذ الربوتوكــول،      ــا تقــدما يف تنفي ــق إزاء عــدم إحــراز يونيت القل
ــة       ــة اجلماع ــؤمتر قم ــدوا رفــض زعــيم احلركــة حضــور م وانتق
اإلمنائية للجنوب األفريقي وعدم تعاون احلركة مع بعثة األمـم  
املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال، وأعربوا عن تأييدهم لتمديـد  

وأيـد عـدة مـتكلمني أيضـا النظـر يف      والية البعثة لفترة قصرية. 
املقترحات اليت وضـعها مـؤمتر قمـة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب       

  .)٤٧(األفريقي بشأن فرض جزاءات على يونيتا
  .)٤٨(وأعلن الرئيس عن رفع اجللسة  

__________ 

  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  
(إندونيسـيا)؛ الصـفحات    ١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصـفحتان    )٤٧(  

ــفحتان   ١٥إىل  ١٣ ــا)؛ والصـــ ــا  ١٦ و ١٥(إيطاليـــ  -(غينيـــ
ــاو)؛ والصـــفحتان  ــا) ١٧و  ١٦بيسـ  ١٧؛ والصـــفحتان (أملانيـ

(اململكـــة  ٢٠ و ١٩(مجهوريـــة كوريـــا)؛ والصـــفحتان  ١٨ و
 ٢٢(مصـر)؛ والصـفحتان    ٢٢إىل  ٢٠املتحدة)؛ والصـفحات  

(شــيلي)؛ والصــفحة  ٢٤ و ٢٣(فرنســا)؛ والصــفحتان  ٢٣و 
ــدا)؛ والصــفحة   ٢٤ ــدوراس)؛ والصــفحات   ٢٥(بولن  ٢٧(هن
 ٣٠ (زامبيــا)؛ والصــفحتان ٢٩(نيجرييــا)؛ والصــفحة  ٢٩إىل 
(أيرلنــدا بالنيابــة عــن  ٣٢و  ٣١(تــونس)؛ والصــفحتان  ٣١ و

االحتاد األورويب والبلدان املنتسـبة واملنحـازة إليـه وهـي: بولنـدا      
واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ومالطـة      

ــرويج)؛ والصــفحات    ــا وأيســلندا والن إىل  ٣٢وقــربص وهنغاري
ماليزيــا)؛ والصــفحتان  ( ٣٥ و ٣٤(اهلنــد)؛ والصــفحتان   ٣٤
ــفحتان   ٣٦و  ٣٥ ــر)؛ والصــ ــل)؛  ٣٧و  ٣٦(اجلزائــ (الربازيــ

 ٣٩(الــرأس األخضــر)؛ والصــفحتان  ٣٩إىل  ٣٧والصــفحات 
(مــالوي)؛ والصــفحات  ٤٠(كوســتاريكا)؛ والصــفحة  ٤٠و 
 ٤٣و  ٤٢(نيكـــــــــــــاراغوا)؛ والصــــــــــــــفحتان   ٤٢إىل  ٤٠

 ٤٥(كوبــا)؛ والصــفحة  ٤٥و  ٤٤(بورونــدي)؛ والصــفحتان 
  (ليسوتو). ٤٧و  ٤٦يل)؛ والصفحتان (ما

  .٤٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

وعندما استأنف اجمللس نظره يف هذا البنـد يف جلسـته     
ه ، وجّـ ١٩٩٦األول/أكتوبر  تشرين ١١، املعقودة يف ٣٧٠٣

عــد أُ )٤٩(الـرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللــس إىل نـص مشـروع قـرار      
خالل مشاورات اجمللس السـابقة. وبعـد ذلـك طُـرح مشـروع      

 ١٠٧٥القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار      
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦(

  من،ألإن جملس ا  
أيار/مـايو   ٣٠، املـؤرخ  )١٩٩٦( ٦٩٦تأكيد قـراره   إذ يعيد  
  ذات الصلة، حقةع القرارات الال، ومجي١٩٩١

ــد نظــــر    ــر ا وقــ ــام املــــؤرخ   مــــنيأليف تقريــ تشــــرين  ٤العــ
  ،١٩٩٦/أكتوبر ولألا

ــدفاع     وإذ يرحــب   مبــؤمتر القمــة للجهــاز املعــين بالسياســة وال
الذي عقد يف لوانـدا   فريقي،ألللجنوب ا منائيةإلالتابع للجماعة ا منألوا

الصــادر  غالالبحيــيط علمــا بــ وإذ، ١٩٩٦ /أكتــوبرولألتشــرين ا ٢يف 
  يف حينه،

ــا   ــاز املعـــين   وإذ يرحـــب أيضـ ــوزاري للجهـ بقـــدوم الوفـــد الـ
 فريقـي ألللجنوب ا منائيةإلالتابــع للجماعة ا مــنألبالسياسة والدفــاع وا

  ،الأنغو  للمشاركة يف نظره يف احلالة يف منألإىل جملس ا
ــد     الالتزامــه باحلفــاظ علــى وحــدة أنغــو   وإذ يؤكــد مــن جدي

  مية،قليإلا متهاالوس
ــد ا وإذ يكــرر   ــةألتأكي ــة     مهي ــذ حكوم ــى تنفي ــا عل ــيت يعلقه ال

 تفاقـات ال”(يونيتـا)   النغـو ألالتـام   لالستقـــ الالوطنــي ل حتادالوا الأنغو
ذات الصـلة تنفيـذا    مـن ألوبروتوكول لوساكا وقرارات جملس ا“ السلم
  تاما،

وإذ يشـدد علـى    نسـان، إلضرورة احتـرام حقـوق ا   وإذ يؤكد  
ملنـع حـوادث    هتمـام الاملزيـد مـن ا   نغـوليني ألالطـرفني ا  ءالاحلاجة إىل إيـ 

املـدعى   نسـان إلوالتحقيق يف انتهاكات حقوق ا نسانإلانتهاك حقوق ا
  ارتكاهبا،

على أمهية أن يكـون هنـاك وجـود مسـتمر وفعـال       وإذ يشدد  
لــ  ودعم التنفيذ التام  مالبغية تعزيز عملية الس الاملتحدة فــي أنغو ممألل

  بروتوكول لوساكا،و “السلم تفاقاتا”
العـام، وممثلـه اخلـاص،     مـني ألباجلهود اليت يبذهلا ا وإذ يرحب  

 ثالوالــدول الــث ،الللتحقــق يف أنغــوالثالثــة املتحــدة  مــمألوأفــراد بعثــة ا
 منائيـة إلواجلماعـة ا  فريقيـــة، ألومنظمــة الوحــدة ا م،الاملراقبة لعملية الس

__________ 
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علــى مواصــلة واجملتمــع الــدويل ككــل، ويشــجعهم  فريقــي،ألللجنــوب ا
  ،اليف أنغو منألوا ملجهودهم لتعزيز الس

ــب  - ١   ــر ا يرحـ ــنيألبتقريـ ــؤرخ   مـ ــام املـ ــرين  ٤العـ تشـ
  ؛١٩٩٦/أكتوبر ولألا

عن بالغ قلقه لعـدم إحـراز تقـدم ملمـوس يف      يعرب  - ٢  
  املاضية؛ ثةالعلى مدى الشهور الث ملعملية الس
ــد   نألق عــن القلــ  يعــرب  - ٣   ــأخري يف ب ــد الت ــة أم  ءإطال
التجميع من مناطق االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال فراد تسريح أ

 مــرألقـد تسـبب يف حــدوث تـأخري يف اجلــدول الـزمين احملــدد للعمليـة، ا     
  مطار؛ألموسم ا ءالذي سيزيد من صعوبة إحراز تقدم مع بد

الضـرورة احلتميـة لنقـل أفـراد االحتـاد الـوطين        يؤكد  - ٤  
 ءوذلـك يف ضـو   ،مــن مناطــق التجميـع لالستقالل التام ألنغوال سريعــا 

مـن  التجميـع  يف منـاطق   فـراد ألا ءالهلـؤ  مدألما يفرضه الوجود الطويل ا
ضــغوط علــى العمليــة السياســية وعلــى الــروح املعنويــة يف املعســكرات    

ــة ا  ــام علــى وجــه    ءاملتحــدة، ويف ضــو  مــمألوعلــى مالي احلاجــة إىل القي
القـــوات املســـلحة ضـــم إىل للمـــن مل يـــتم اختيـــارهم الســـرعة بإدمـــاج 

  مرة أخرى يف اجملتمع املدين؛ نغوليةألا
ــدم     يشــدد  - ٥   ــأخري وع ــات الت ــى أن اســتمرار عملي عل

االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام  بــالوعود، وخباصــة مــن جانــب   ءالوفــا
مـن املسـائل    ءنتهاال، فيما يتعلق بتنفيذ اجلداول الزمنية املتعاقبة لألنغوال

  سية، أمر مل يعد من املمكن قبوله؛العسكرية والسياسية الرئي
مـن أجـل    الباجلهود اليت تبذهلا حكومة أنغو يرحب  - ٦  

على مواصلة  التنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا، ويشجع حكومة أنغو
  جتاه؛الإحراز التقدم يف هذا ا

 تالوصــول جنــرا جيابيــةإلمــن اخلطــوات ا يقــر بــأن  - ٧  
إىل لواندا للخدمـــة فــي القـوات    االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال 

ــة،ألاملســلحة ا ــن    نغولي ــر م ــوات    ٦٣ ٠٠٠وتســجيل أكث ــراد ق ــن أف م
وتســليم  ،االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال يف منــاطق التجميــع 

 ١٠ ٠٠٠الثقيلـة يف أيلول/سـبتمرب، واختيـار حنـو      سـلحة ألاملزيــد مـن ا
يف  دمــاجهمإلألنغــوال االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام مــن قــوات فــرد 
 يف رالقصـــــ فـــــرادألتســـــريح ا ءوبـــــد نغوليـــــة،ألاملســـــلحة ا اتالقـــــو
، وتقــدمي االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام     ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٤

  ؛هاملتعلق بالوضع اخلاص لزعيم قتراحهألنغوال ال
املتحـدة الثالثـة للتحقـق     ممألبعثة ا يةالمتديد و يقرر  - ٨  
  ؛١٩٩٦/ديسمرب ولألا  كانون  ١١حىت  اليف أنغو

مبـــؤمتر القمـــة للجهـــاز املعـــين بالسياســـة      يرحـــب  - ٩  
الـذي عقـد    فريقـي ألللجنـوب ا  منائيةإلالتابع للجماعة ا منألوالدفاع وا

ــدا يف  ــوبر ولألتشــرين ا ٢يف لوان ــرب عــن ا ١٩٩٦/أكت  ســفأل، ويع

مـؤمتر القمـة   االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  لعدم حضور زعيم 
الفرصــة لتحقيــق تقــدم أســرع يف العمليــة، ويعــرب عــن   وعــدم انتــهازه

دول وحكومـات اجلماعـة    ءللجهــود املستمرة الـيت يبـذهلا رؤسـا    ييدهتأ
  ؛اليف أنغو ملبغرض التعجيل بعملية الس فريقيألللجنوب ا منائيةإلا

االحتاد الوطين لالستقالل وزعيم  الحيث رئيس أنغو  - ١٠  
ــوال   ــام ألنغ ــى االت ــر جتمــاعالعل ــو يف أق ــع   الب فرصــة يف أنغ حلــل مجي
  املسائل املعلقة؛

االحتاد و اليعرب عن أمله يف أن تبدي حكومة أنغو  - ١١  
وبـروح التعـاون املتبـادل،     ،ء، دون إبطـا الوطين لالستقالل التام ألنغوال

بـه مـن    الومبـا قـب   ،متسكا شديدا بتعهداهتما مبوجب بروتوكول لوساكا
االحتـاد الـوطين   وزعـيم   الرئيس أنغـو  املعقود بني جتماعالالتزامات يف ا

  ؛١٩٩٦ مارسآذار/ ١، يف ليربفيل، يف لالستقالل التام ألنغوال
قيام االحتاد الـوطين   ءيعرب عن خيبة أمله البالغة إزا  - ١٢  

تــأخري التنفيــذ الكامــل لربوتوكــول لوســاكا، لالســتقالل التــام ألنغــوال ب
طين لالستقالل التام ألنغـوال  االحتاد الو ءاليت يوليها لوفا مهيةألويؤكـد ا

الثالـث   سـتثنائي البالتزاماته، اليت جرى التأكيد عليها جمـددا يف مـؤمتره ا  
، ١٩٩٦آب/أغسـطس   ٢٧إىل  ٢٠املعقود يف بايلونـدو يف الفتـرة مـن    

بأن ُيكمـل حتولـه مـــن معارضـة مسـلحة إىل حـزب سياسـي،         ةوالقاضي
الســتقالل التــام ألنغــوال االحتــاد الــوطين للــب اوحتقيقــا هلــذه الغايــة، يط

اليت صـاغها   “وثيقة الوساطة”القيام فورا بتنفيذ املهام التالية احملددة يف 
العام بالتشاور مـع ممثلـي الـدول املراقبـة ودعـا إىل       منيألاملمثل اخلاص ل

  تنفيذها بروتوكول لوساكا:
ــهاالا  (أ)   ــار   ءنت ــي مــن اختي ــود   ٢٦ ٣٠٠الفعل مــن جن

يف القـوات املسـلحة    دمـاجهم إلل التـام ألنغـوال   االحتاد الوطين لالستقال
  نغولية؛ألا

التجميـع  وقف تدفق اهلاربني من اخلدمة من منـاطق    (ب)  
  ومواصلة إعادة اجلنود الذين هربوا من اخلدمة؛

ــاطق    (ج)   ــام يف من ــع القي بتســجيل رجــال شــرطة  التجمي
جلــت البــاقني يف املنــاطق الــيت االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال 

  ؛ألنغوال  العسكرية االحتاد الوطين لالستقالل التامعنها القوات 
االحتـاد الـوطين   مجيع مناصب القيادة يف قوات  ءإلغا  (د)  

  ؛العسكرية لالستقالل التام ألنغوال
االحتـاد  رمسي خطي بـأن مجيـع جنـود     نالإصدار إع  (هـ)  

اد الـوطين  االحتـ وأن جتمـيعهم  قد جـرى  الوطين لالستقالل التام ألنغوال 
معـدات عسـكرية أخـرى     ليس لديـه أسـلحة أو  لالستقالل التام ألنغوال 

ــه، وذلــك  ــةإليف حوزت ــة    زال ــة عقبــات حتــول دون بســط إدارة الدول أي
  ؛اللتشمل كامل أنغو
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بعثــة واللجنــة املشــتركة، تعاونــا  الالتعــاون التــام مــع   (و)  
  ؛اللتشمل كامل أنغو  تاما، على بسط إدارة الدولة

وضــباط عســكريني آخــرين مــن     تالجنــرا تقــدمي  (ز)  
ــوات املســلحة ا    ــة يف الق ــا للخدم ــب العلي ــة،ألذوي الرت وكــذلك  نغولي

املكلفني بتويل مناصـب  االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال مسؤويل 
  يف إدارة الدولة على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات والصعيد احمللي؛

  إىل اجلمعية الوطنية؛إعادة مجيع النواب املنتخبني   )ح(  
ــة رحــ    )ط(   ــمألا تالالكــف عــن إعاق ــة   م املتحــدة اجلوي

  لغام؛ألوأنشطة إزالة ا
 ءنتـها العلـى ا  الالتعاون حبسن نية مع حكومـة أنغـو    )ي(  

  من حتويل حمطة إذاعتها إىل حمطة غري حزبية؛
االحتاد الوطين لالسـتقالل  من تدريب أفراد  ءنتهاالا  )ك(  

  ؛مزعمائه  ةعلى محايالتام ألنغوال 
احلــــر للنــــاس  نتقــــالالهتيئــــة الظــــروف الكفيلــــة با  )ل(  
  والبضائع؛
عــن اســتعداده للنظــر يف فــرض تــدابري، مــن    يعــرب  - ١٣  

) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤من القرار  ٢٦ضمنها التدابري احملددة يف الفقرة 
ــبتمرب  ١٥ ــدم ا ١٩٩٣أيلول/سـ ــا مل يقـ ــنيأل، مـ ــل    مـ ــرا قبـ ــام تقريـ العـ
االحتــــاد الــــوطين يفيــــد فيــــه بــــأن  ١٩٩٦ تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ٢٠

 مباملهـا  ءأحرز تقـدما جوهريـا حقيقيـا يف الوفـا    لالستقالل التام ألنغوال 
التزاماتــــه املقــــررة مبوجــــب  ويف “وثيقــــة الوســــاطة”املنوطــــة بــــه يف 

  بروتوكول لوساكا؛
يف برنــامج نــزع  باســتمرار حكومــة أنغــوال يرحــب  - ١٤  

جــة إىل التنفيــذ الكامــل والفعــال الســكان املــدنيني، ويؤكــد احلا حالســ
  املدين؛  وحدة الدفاع حالللربنامج، مبا يف ذلك نزع س

واالحتــاد الــوطين لالســتقالل   الحكومــة أنغــو حيــث  - ١٥  
تشـكيل القـوات    متـام إل زمـة العلى اختاذ مجيـع اخلطـوات ال  التام ألنغوال 
انتقـال   جـل أل، املوحـدة مقـر القيـادة    ءوخاصـة إنشـا   نغولية،ألاملسلحة ا

وفقـا  التجميـع  مـن منـاطق   االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  فراد أ
املنـتظم   نتقـال الللخطط وبطريقة منظمـة وفقـا لربوتوكـول لوسـاكا، وا    

الربملـان املنتخـبني    ءاحلياة املدنيـة، ولـتمكني أعضـا    ىلللجنود املسرحني إ
مـــن تبـــوؤ مقاعـــدهم يف اجلمعيـــة الوطنيـــة، وللمضـــي قـــدما باملســـائل   

ســتورية بــروح مــن املصــاحلة الوطنيــة، ولتشــكيل حكومــة وحــدة        الد
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  أفراد  دماجإلومصاحلة وطنية، و

 فـرض دون  نغوليـة أليف احلكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنيـة ا 
  أية اشتراطات غري واجبة؛

ــه إزا عـــرابإلا يكـــرر  - ١٦   ــازة ا ءعـــن قلقـ  ســـلحةألحيـ
املــؤرخ ) ١٩٩٥( ٩٧٦مــن القــرار  ١٢ا نصــت عليــه الفقــرة ملــ فــاالخ

ــة إحــ   مــرأل، ا١٩٩٥شــباط/فرباير  ٨  لالالــذي يزعــزع الثقــة يف عملي
  م؛الالس

ــد   - ١٧   ــد تأكي ــل     يعي ــذ الكام ــدول بالتنفي ــع ال ــزام مجي الت
ــرة  حكــامأل ــرار   ١٩الفق ــع  )١٩٩٣( ٨٦٤مــن الق ، ويطلــب مــن مجي

 حكــامألالفعــال والصــارم للتنفيــذ  زمــةالال اتءجــراإلالــدول أن تتخــذ ا
)، ويعـرب عـن بــالغ   ١٩٩٣( ٨٦٤مــــن القــرار   ٢٥إىل  ١٩الفقـرات  
 ،النغـو ألسـيما الـدول اجملـاورة     العدم قيام الدول بـذلك، و  نقلقه إذ أ

  قتصادي؛الا نتعاشالويقوض ا ماليتفق مع عملية الس األمر الذي ال
وغريهـــا مـــن  طـــرافألبـــأن تتخـــذ مجيـــع ا يطالـــب  - ١٨  
أفــراد  مةاللضــمان ســ زمــةالمجيــع التــدابري ال العنيــة يف أنغــواجلهــات امل

املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الدوليــة، ولضــمان   مــمألوأمــاكن عمــل ا
  البلد؛ ءيف شىت أحنا نسانيةإلوحرية نقل إمدادات املساعدة ا مةالس

ــدين  - ١٩   ــراإلا يـ ــا   اتءجـ ــام هبـ ــيت قـ ــوطين  الـ ــاد الـ االحتـ
 ٨املتحــدة يف  مــمألطــائرات ا تالبشــأن رحــلالســتقالل التــام ألنغــوال 

ــذكَّ، ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢١ و ١٥ و ــدا  روي ــاون  ءالطــرفني بإب التع
  ؛لبعثةلالكامل على مجيع املستويات 

عن أسفه للخسائر اليت حلقت بقـوات البعثـة    يعرب  - ٢٠  
االحتـاد  تـدخل   ءالربيـة، ويعـرب عـن قلقـه الشـديد إزا      لغـام ألا ءمن جرا

لــب اويط لغــام،أليف أنشــطة إزالــة ا نغــوال الــوطين لالســتقالل التــام أل  
ويؤكـد ضـرورة    لغـام، ألا زالةإلتكثيف جهودمها املبذولة بالطرفني  الك

  الربية؛ لغامألعن طريق تدمري خمزون ا ملبالس لتزامالمواصلة ا
علــى أن تقــدم فــورا    ءعضــاألبقــوة الــدول ا  حيــث  - ٢١  

دمـاجهم  إ وإعـادة  لتيسري تسريح املقاتلني السـابقني  زمةالاملوارد املالية ال
املتحـدة   ممألا تالاملشترك بني وكا ء، وذلك عن طريق الندايف اجملتمع

  ؛المن أجل أنغو
العاجــل بتعهداتــه  ءاجملتمــع الــدويل علــى الوفــا حيــث  - ٢٢  

وإعـادة بنائـه    نغـويل ألالـوطين ا  قتصـاد البتوفري املسـاعدة لتيسـري إنعـاش ا   
ــل هــذه    ــة مث ــوطني املشــردين، ويؤكــد أمهي املســاعدة يف هــذا   وإعــادة ت

  م؛لتدعيم املكاسب املتحققة يف عملية الس جلألالوقت 
تقلـيص حجـم    ءالعـام علـى بـد    مـني ألعـزم ا  يالحظ  - ٢٣  

، ١٩٩٦/ديســمرب ولألالقــوات العســكرية للبعثــة حبلــول هنايــة كــانون ا
الـذي نــص، يف مجلـة أمــور، علـى توقــع    ) ١٩٩٥( ٩٧٦بــالقرار  العمـ 
علـى تقـدمي    زمهوع ١٩٩٧شباط/فرباير  البعثة من مهمتها حبلول ءإنتها

املتحـدة تأديتـه يف    مـم ألتوصيات بشأن الدور الـذي ينبغـي أن تواصـل ا   
مبـــا يف ذلـــك خططـــه لزيـــادة تقلـــيص   م،اللتعزيـــز عمليـــة الســـ الأنغـــو

  الوحدات العسكرية املشكلة التابعة للبعثة؛
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تشـرين   ٢٠العام أن يقـدم حبلـول    منيألإىل ا يطلب  - ٢٤  
تقريرين  ١٩٩٦/ديسمرب ولألكانون ا ١وحبلول  ١٩٩٦ الثاين/نوفمرب

  ؛الأنغو  يف مالعن التقدم احملرز يف تدعيم عملية الس
  املسألة قيد نظره الفعلي. ءإبقا يقرر  - ٢٥  
 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١١املقـرر املـؤرخ     

  )١٩٩٦( ١٠٨٧): القرار ٣٧٢٢(اجللسة 
كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٣٧٢٢يف اجللســــــــة   

وفقا للتفاهم الذي كان قد مت التوصـل   ١٩٩٦ل/ديسمرب األو
ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول    إلي
أعمالــه تقريــر األمــني العــام املرحلــي عــن بعثــة األمــم املتحــدة   

ــؤرخ    ــوال، امل ــة للتحقــق يف أنغ كــانون األول/ديســمرب   ٢الثالث
د . وبعــ)٥٠()١٩٩٦( ١٠٧٥واملقــدم عمــال بــالقرار    ١٩٩٦

إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس (إيطاليــا) ممثلــي أنغــوال    
والربازيل والربتغال ومجهورية ترتانيا املتحـدة وجنـوب أفريقيـا    
وزامبيا وزمبابوي وسـان تـومي وبرنسـييب وليسـوتو ومـاالوي      
ــهم، إىل     ــى طلبـ ــاء علـ ــا، بنـ ــق وناميبيـ ــيوس وموزامبيـ وموريشـ

  حلق يف التصويت.املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم ا
قد أحـرز   اكبري اتقدميف تقريره إن  وقال األمني العام  

مؤخرا يف تنفيـذ املهـام الرئيسـية احملـددة يف قـرار جملـس األمـن        
ــد   ١٩٩٦( ١٠٧٥ ــتأنف إال بعـ ــدم مل يسـ ــذا التقـ )، إال أن هـ

 -ضغط متزايد على الطرفني. وقال إنـه ملـن املمكـن بالتأكيـد     
الطرفني بكافـة التزاماتـه الـواردة     أن يفي كال - بل ومن احملتم

يف اجلدول الزمين املوحد للوسـاطة، قبـل انقضـاء فتـرة الواليـة      
. وأشــار ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١١احلاليــة للبعثــة يف 

إىل أن هذا من شأنه أن ميكن ممثله اخلاص مـن أن يركـز علـى    
حـــل املســـائل السياســـية الرئيســـية املعلقـــة. وناشـــد احلكومـــة  

حـل مسـألة نــواب يونيتـا باجلمعيـة الوطنيـة، وتشــكيل      ويونيتـا  
حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية، والتوصل إىل اتفاق بشـأن  

__________ 

  )٥٠(  S/1996/1000.  

ــل      ــزعيم أكــرب حــزب معارضــة قب كــانون  ١املركــز اخلــاص ل
وأخــرب اجمللــس أنــه بــدأ ســحب أربــع مــن  .١٩٩٧الثاين/ينــاير 

 الوحدات العسكرية، ومع اقتراب هناية فتـرة السـنتني املتوخـاة   
) إلكمــال هــذه العمليــة، فإنــه يعتــزم  ١٩٩٥( ٩٧٦يف القــرار 

أن خيطــط النســحاب البعثــة تــدرجييا وعلــى مراحــل. وأوصــى 
ــة يف      ــة للبعثـ ــكرية التابعـ ــدات العسـ ــحب الوحـ ــتئناف سـ باسـ

ــباط/فرباير  ــحاب يف    ١٩٩٧شـ ــن االنسـ ــهاء مـ ــدف االنتـ ، هبـ
ــراوح بــني ســتة وســبعة أشــهر.    ــرة تت وأعــرب عــن   غضــون فت

نبغـي االحتفـاظ بقـوة للـرد السـريع مـا مل تسـمح        اعتقاده أنـه ي 
ومــن أجــل إمتــام  األحــوال السياســية واألمنيــة بتصــفية أســرع.

تنفيذ املهام املتضـمنة يف بروتوكـول لوسـاكا، سـيتطلب األمـر      
أن يكون هناك وجود مستمر لألمم املتحدة يف أنغوال ملـا بعـد   

، وقال إنـه سـيقدم توصـيات بشـأن مهـام      ١٩٩٧شباط/فرباير 
وجــود األمــم املتحــدة ألغــراض املتابعــة وواليــة هــذا الوجــود   
وحجمــه بعــد انســحاب معظــم الوحــدات العســكرية املشــكلة 

ــة.  ــة للبعث ــم      التابع ــة األم ــة لبعث ــة احلالي ــد الوالي وأوصــى بتمدي
ــوال إىل     ــق يف أنغــ ــة للتحقــ ــدة الثالثــ ــباط/فرباير  ٢٨املتحــ شــ

١٩٩٧.  
ــاء      ــا علـــى أعضـ ــان معروضـ ــها، كـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

 )٥١(جمللس مشروع قرار أعد خالل مشاورات اجمللس السـابقة ا
علــى أســـاس مشــروع القـــرار الــذي قدمـــه االحتــاد الروســـي     

  والربتغال والواليات املتحدة.
الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس  وّجه ويف اجللسة نفسها،   

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١١كذلك إىل رسالة مؤرخـة  
هبـا  ، حييـل  )٥٢(والممثـل أنغـ  موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن  

ــا       ــيت عــني هب ــية ال ــيم الرئاس ــا يشــري إىل املراس ــراالت بالغ اجلن
 حلركــة الوحــدة الوطنيــة مــن أجــل االســتقالل نيالتســعة التــابع

__________ 

  )٥١(  S/1996/1026.  
  )٥٢(  S/1996/1029.  
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التــام ألنغــوال (يونيتــا) يف مناصــب خمتلفــة يف القــوات املســلحة 
  األنغولية، وفقا لإلعالن الصادر عن قيادة يونيتا.

حـرز يف تنفيـذ   أُقـد   اكـبري  ا إن تقـدم وقال ممثل أنغوال  
حكومتـه إىل االعتقـاد بأهنـا    ذلـك  بروتوكول لوساكا، وحيـدو  

قريبــة جــدا مــن هنايــة تنفيــذه. وأخــرب اجمللــس أن نائــب الــوزير  
جنـراالت يونيتـا   ع األوامـر الرمسيـة بتعـيني    بدون وزارة قـد وقَّـ  

بإعـادة إدمـاج   بلـده   ام حكومـة التسعة. وأشار أيضـا إىل اهتمـ  
جلنــود املســرحني يف صــفوف اجملتمــع املــدين، وإىل أهنــا تبــذل   ا

جهدا ماليا هائال كـي تكفـل لـيس فقـط إعـادة إدمـاج اجلنـود        
املســـرحني، بـــل كـــذلك متويـــل تكـــاليف نقلـــهم وأســـلحتهم  
وجنود اليونيتا إىل مناطق اإليواء. وقال إنـه يناشـد، مـن ذلـك     

الناشــئة عــن املنطلــق، مجيــع الــدول املاحنــة أن تفــي بالتزاماهتــا   
يف أيلول/سـبتمرب   مؤمتر املائـدة املسـتديرة املعقـود يف بروكسـل    

٥٣(١٩٩٥(  .  
ــال      ــل الربتغ ــا إعالنــ  بإصــدار ورحــب ممث ــاد يونيت  ااحت

بشـأن جتميـع قواتـه يف منـاطق اإليـواء، وتسـليم أسـلحته         ارمسي
التسـعة.  اجلنـراالت  وسائر عتاده، وبقيام حكومة أنغوال بضـم  

عدة أحكام هامـة يف بروتوكـول لوسـاكا    هناك  إن أنه قال إال
وقال إن بلده يتطلع إىل مبادرات عازمـة   ال تزال بدون تنفيذ.

من حكومة أنغوال واحتاد يونيتا حنـو املصـاحلة الوطنيـة، ويأمـل     
 أن يــرى إقامــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف القريــب العاجــل. 

رحب بالسحب التدرجيي لبعثـة األمـم   يوأضاف قائال إن بلده 
تحدة الثالثة للتحقق يف أنغـوال، طبقـا لتوصـية األمـني العـام.      امل

د وترية السحب علـى قـدر   بيد أنه من األمور اجلوهرية أن حتدَّ
وختامـا، أكـد    ما حيرز من تقدم يف املراحـل املختلفـة للعمليـة.   

ــة الضــرورية لتســريح        ــوارد املالي ــوفري امل ــح لت ــابع املل ــى الط عل
  .  )٥٤(اجملتمعاملقاتلني وإعادة إدماجهم يف 

__________ 

  )٥٣(  S/PV.3722 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  

، فأشــار قبــل التصــويت وتكلــم ممثــل االحتــاد الروســي  
إىل إحراز جناح كـبري بـإعالن احتـاد يونيتـا االنتـهاء مـن جتميـع        
كافــة أفــراد القــوات العســكرية للحركــة، وإعــالن حكومــة       

مـن احتـاد يونيتـا إىل    جنـراالت  أنغوال عـن قرارهـا بضـم تسـعة     
ال أمـام التركيـز علـى    القوات املسلحة األنغولية، مما يفسح اجملـ 

املســائل السياســية املعلقــة. وفيمــا يتعلــق بــاقتراب انتــهاء واليــة 
بلده يؤيـد  قال إن بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال، 

هـــذه العمليـــة وتنفيـــذها تـــدرجييا ومبرونـــة  املتـــأين يف تفكري الـــ
ولكـن أيضـا علـى     ،كافية، دون تأخريات لـيس هلـا مـا يربرهـا    

سـالم. ويف هـذا الصـدد، يعتقـد     املركز الفعلي لعمليـة ال أساس 
يقــوم قبــل هنايـــة   أن مــن املفيــد جمللــس األمــن أن     بلــده   وفــد 

ــباط/فرباير  ــمح     ١٩٩٧شـ ــا يسـ ــوال، ممـ ــه إىل أنغـ ــاد بعثتـ بإيفـ
اسـتراتيجية وتكتيكـات لبعثـة األمـم     وتعـديل  للمجلس بوضـع  

وحتديـد   املتحدة الثالثة للتحقـق يف أنغـوال يف مرحلتـها النهائيـة    
الستمرار وجود األمـم املتحـدة   األساسية املعايري بشأن موقف 

  .)٥٥(البلدذلك يف 
ــس        ــاء اجمللـ ــدة إن أعضـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــال ممثـ وقـ

ــارم الـــوارد يف القـــرار       ــعرون بالغبطـــة ألن التحـــذير الصـ يشـ
صغي إليه، وألنه قد حتقـق تقـدم بـارز.    ) قد أ١٩٩٥ُ( ١٠٧٥

ات، مل تســتكمل بعــد حــىت وقــال إنــه رغمــا عــن هــذه اإلجنــاز
اليــوم املهــام العســكرية، وأشــار إىل أن أعضــاء اجمللــس جيــدون  
أنفســـهم ينظـــرون مـــرة ثانيـــة يف كيفيـــة حـــث األطـــراف،       

إجبارهــا، علــى التصــرف بســرعة للوفــاء بااللتزامــات الــيت    أو
قطعتــها علــى نفســها. وأشــار إىل شــعورهم باالنشــغال، علــى  

ال تزال ممتلئـة بقـوات    وجه اخلصوص، ألن معسكرات اإليواء
يونيتــا، حــىت علــى الــرغم مــن أن الكــثري مــن أفرادهــا اخــتريوا   
لإلدماج يف القـوات املسـلحة األنغوليـة أو للتسـريح. وقـال إن      
جناح عملية التجميع يف مناطق اإليواء يعـود إىل حـد كـبري إىل    

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  
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وجـود القـوات املسـلحة الدوليـة احملايـدة التابعـة لبعثـة التحقـق         
 املعســــكرات، إال أن الوقــــت قــــد حــــان إلغــــالق الثالثــــة يف

املعســكرات والبــدء يف انســحاب بعثــة التحقــق الثالثــة. ودعــا   
احلكومــة واحتــاد يونيتــا إىل وزع الوحــدات املدجمــة يف منــاطق  

  .)٥٦(البلد اليت كانت حتتلها فيما سبق قوات يونيتا
وتكلم العديد من املتكلمني اآلخرين، قبـل التصـويت     
تأييدهم ملشروع القرار، واالنسحاب التدرجيي ا فأبدووبعده، 

ــة       ــدم احملــرز يف إطــار عملي ــة، حســب التق ــق الثالث ــة التحق لبعث
ــل     ــذ الكامــ ــد التنفيــ ــة عنــ ــوة للمتابعــ ــال قــ ــالم، وإلرســ الســ

ــاء لربوتوكــول لوســاكا، ودعــوا األطــراف    بالتزاماهتــا إىل الوف
ع حكومـة الوحـدة الوطنيـة واملصـاحلة بأسـر     وإىل إقامة املتبقية 

يـدعم  أن ما ميكن. وأهاب عدد من املتكلمني باجملتمع الـدويل  
جهود التسريح وإعادة اإلدمـاج، وأيـد بعـض املـتكلمني أيضـا      

  .)٥٧(فكرة إرسال بعثة جمللس األمن إىل أنغوال لتقييم املوقف
رح مشـروع القـرار للتصـويت    ، طُـ نفسها ويف اجللسة  

ــاع  واُت ــذ باإلمجــ ــفه خــ ــرار بوصــ يف و)، ١٩٩٦( ١٠٨٧القــ
  :يلي نصه  ما
  
  __________ 

  .١٦إىل ١٤فحات املرجع نفسه، الص  )٥٦(  
ــفحتان    )٥٧(   ــه؛ الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٥و  ٤املرجـ ــوانا)؛ والصـ  ٦(بوتسـ

 ٨(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٧و  ٦(الصني)؛ والصـفحتان  
 ١١إىل  ٩(مصــر)؛ والصــفحات  ٩و  ٨(بولنــدا)؛ والصــفحتان 

 ١٣و  ١٢(شــيلي)؛ والصــفحتان   ١٢(إندونيســيا)؛ والصــفحة  
ــا)؛ والصــفحتان   ــا  ١٤ و ١٣(مجهوريــة كوري بيســاو)؛  -(غيني

ــدوراس)؛ وبعــد التصــويت: الصــفحتان    ١٤والصــفحة   ١٧(هن
ــفحتان   ١٨ و ــابوي)؛ والصــــــ ــا)؛  ١٩و  ١٨(زمبــــــ (ناميبيــــــ

ــفحتان  ــفحتان   ٢٠و  ١٩والصــ ــل)؛ والصــ  ٢١و  ٢٠(الربازيــ
 ٢٣(موزامبيـق)؛ والصـفحات    ٢٣و  ٢٢(زامبيا)؛ والصفحتان 

 ٢٦و  ٢٥ن (مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة)؛ والصـــفحتا    ٢٥إىل 
(جنـوب أفريقيـا)؛ والصـفحة     ٢٧و  ٢٦(ليسوتو)؛ والصفحتان 

  (سان تومي وبرينسييب). ٢٨(مالوي)؛ والصفحة  ٢٧

  ،إن جملس األمن  
ــد    ــد تأكيـ ــراره  إذ يعيـ ــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قـ ــار/ ٣٠) املـ  أيـ

  الصلة،  ومجيع قراراته الالحقة ذات ١٩٩١  مايو
كــــانون  ٢يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ     وقــــد نظــــر   

  ، ١٩٩٦األول/ديسمرب 
التزامه باحلفاظ على وحدة أنغوال وسـالمتها   وإذ يعيد تأكيد  
  ،  اإلقليمية

األمهية اليت يعلقها على إمتـام تنفيـذ حكومـة     وإذ يكرر تأكيد  
“ اتفاقـات السـلم  ”أنغوال واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال لــ       

  وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة،
حكومــة أنغــوال واالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام  روإذ يــذكِّ  

إبطاء، بالتزاماهتما املقـررة مبقتضـى    قيق، دونألنغوال بضرورة التقيد الد
بروتوكول لوساكا ومبا تعهدا به مـن التزامـات يف ليربفيـل وفرانسـفيل،     

  غابون،
 وإذ يؤكـد على ضرورة احتـرام حقـوق اإلنسـان،     وإذ يشدد  

احلاجة إىل أن يويل الطرفان األنغوليان مزيدا من االهتمام ملنـع حـوادث   
ــهان حقــوق اإلنســان، ولل  ــهاكات املزعومــة حلقــوق  امت تحقيــق يف االنت

اإلنســـان، وملعاقبـــة مـــن يثُبـــت، بـــاإلجراءات القانونيـــة الواجبـــة، أهنـــم 
  مذنبون يف هذه االنتهاكات،

جبهود األمـني العـام، وممثلـه اخلـاص، وأفـراد بعثـة        وإذ يرحب  
ث لعمليـة  األمم املتحدة الثالثـة للتحقـق يف أنغـوال والـدول املراقبـة الـثال      

ألنغولية، ومنظمة الوحدة األفريقية، واجلماعة اإلمنائية للجنـوب  السلم ا
علــى مواصــلة بــذل   وإذ يشــجعهمبأســره،  األفريقــي، واجملتمــع الــدويل 

  جهودهم لتعزيز السلم واألمن يف أنغوال،
ــب  - ١   ــؤرخ    يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــانون  ٢بتقريـ كـ

  ؛١٩٩٦األول/ديسمرب 
السـلم عمومـا،    إزاء تبـاطؤ عمليـة   يعرب عـن قلقـه    - ٢  
  اختاذ بعض اخلطوات اإلجيابية يف سبيل تنفيذها؛   يالحظوإن كان 
متديد والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة للتحقـق     يقرر  - ٣  

  ؛١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٨يف أنغوال حىت 
على توصية األمني العام باستئناف انسـحاب   يوافق  - ٤  

، علـى  ١٩٩٧ط/فرباير الوحدات العسكرية املشـكّلة للبعثـة خـالل شـبا    
ــرات    ــبني يف الفق ــؤرخ    ٣٢إىل  ٣٠النحــو امل ــره امل ــن تقري ــانون  ٢م ك

تتناسب سرعة االنسـحاب مـع التقـدم     أن، على ١٩٩٦األول/ديسمرب 
ــة، وأن     ــع ويف التســريح ويف بســط إدارة الدول ــاطق التجمي احملــرز يف من

 ١٩٩٧تبــدأ املرحلــة األوىل، مــن مراحــل االنســحاب يف شــباط/فرباير   
  كما هو مقرر هلا؛
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لألمـــني العـــام ببـــدء انســـحاب الوحـــدات      يـــأذن  - ٥  
العسكرية املشكّلة للبعثة انسحابا تدرجييا ومرحليا مـن منـاطق التجميـع    

وبالتعجيل يف جدول االنسحاب فيمـا   ١٩٩٧فرادى قبل شباط/فرباير 
بعد، إذا ما أخلى املقاتلون السابقون مناطق التجميـع وفقـا لربوتوكـول    

وتوافرت عوامل أخرى تفضي إىل االنسـحاب، دون املخـاطرة    لوساكا
  بإجناز عملية السلم بنجاح؛

أن على الطـرفني كليهمـا أن يشـرعا فـورا يف      يؤكد  - ٦  
التعاون على إدماج املختارين من ضباط االحتاد الوطين لالستقالل التام 

يف ألنغوال وجنوده يف القوات املسلحة األنغوليـة وعلـى تسـريح البـاقني     
ــع،   ــاطق التجمي ــوال كــل      ويشــددمن ــة أنغ ــى ضــرورة إتاحــة حكوم عل

األموال الالزمة اليت تعهـدت هبـا وإسـراعها بتجهيـز شـهادات التسـريح       
  وبالتدابري اإلدارية األخرى؛

الــدول األعضــاء بــأن احلاجــة أصــبحت اآلن   ريــذكِّ  - ٧  
ني وإعـادة  ماسة إىل املوارد املالية الالزمة لتيسري تسريح املقـاتلني السـابق  

دجمهم يف اجملتمع، عـن طريـق نـداء األمـم املتحـدة املوحـد املشـترك بـني         
  الوكاالت من أجل أنغوال؛

من االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال       يطلب  - ٨  
ــة يف إنشــاء      ــة املتمثل ــها العاجل ــة أنغــوال يف مهمت ــاون مــع حكوم أن يتع

دة اليت ستبدأ، بـروح  ة املوحطالقوات املسلحة األنغولية ووحدات الشر
بروتوكــول لوســاكا ويف ظــل رقابــة مــن البعثــة، يف بســط إدارة الدولــة   
بشكل تدرجيي ومنظم وسلمي لتشمل املناطق اليت كـان حيتلـها االحتـاد    

  الوطين لالستقالل التام ألنغوال يف السابق؛
ــات    حيــــث  - ٩   ــوال علــــى جتنــــب العمليــ ــة أنغــ حكومــ

مليات ذات الطابع الضروري احملـض  العسكرية اهلجومية اليت تتعدى الع
اهلادفة إىل استعادة القانون واألمن واحلفاظ عليهما يف املناطق اليت كان 

  حيتلها االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال يف السابق؛
ة إىل اجتماع رئـيس أنغـوال ورئـيس    جإىل احلا يشري  - ١٠  

وال يف أقـرب فرصـة   االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال داخـل أنغـ      
إىل الطــرفني معــا أن يســرعا بــاخلطوات السياســية حنــو   ويطلــبممكنــة، 

املصاحلة الوطنية، مبـا فيهـا تـويل نـواب االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام         
ألنغوال ومسؤوليه ملناصبهم، على أن يتبع ذلـك إنشـاء حكومـة وحـدة     

  ؛ ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١ومصاحلة وطنية قبل 
 ٣١الطـــرفني علــى التوصـــل إىل اتفــاق قبـــل    حيــث   - ١١  

ــانون األول/ديســمرب   ــاد     ١٩٩٦ك ــرئيس االحت ــز اخلــاص ل بشــأن املرك
الوطين لالستقالل التام ألنغوال باعتباره رئيس أكـرب أحـزاب املعارضـة،    

  دون ربط هذه القضية بتكوين حكومة وحدة ومصاحلة وطنية؛
قالل التــام إىل رئــيس االحتــاد الــوطين لالســت  يطلــب  - ١٢  

ألنغوال أن يسافر إىل لواندا ألجل إنشاء حكومة الوحدة الوطنية، علـى  

أن يقضي بعد ذلك أطول وقت ممكـن يف لوانـدا مـن أجـل تعزيـز الثقـة       
  يف مؤسسات البلد الدميقراطية ويف عدم قابلية عملية السلم للنقض؛

باســـتمرار برنـــامج نـــزع ســـالح الســـكان   يرحـــب  - ١٣  
إىل تنفيـذه   ويشـدد علـى احلاجـة   نغـوال،  أواله حكومـة  املدنيني الـذي تتـ  

تاما وبشكل أكثـر فعاليـة، مبـا يف ذلـك نـزع سـالح قـوة الـدفاع         تنفيذا 
  املدين؛

إزاء اقتنـــاء األســـلحة،  يعيـــد اإلعـــراب عـــن قلقـــه    -١٤  
ــا ــة الفقـــرة   ممـ ــرار  ١٢يتضـــمن خمالفـ خ ر) املـــؤ١٩٩٥( ٩٧٦مـــن القـ
  السلم قدما؛ ، بينما تسري عملية١٩٩٥شباط/فرباير  ٨

التزام مجيع الدول بأن تنفـذ تنفيـذا تامـا     يعيد تأكيد  - ١٥  
ــرة  ــام الفقــــــ ــرار  ١٩أحكــــــ خ ر) املــــــــؤ١٩٩٣( ٨٦٤مــــــــن القــــــ

إىل الـــــدول كافـــــة أن تتخـــــذ  ويطلـــــب، ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب  ١٥
مــن القــرار  ٢٥إىل  ١٩اإلجــراءات الضــرورية لتنفيــذ أحكــام الفقــرات 

ألن عدم قيام  ن قلقه العميقويعرب ع) بكل مهة ودقة، ١٩٩٣( ٨٦٤
الدول بذلك، ال سيما الدول اجملاورة ألنغـوال، ال يتفـق وعمليـة السـلم     

  ويقوض االنتعاش االقتصادي؛
بـــأن تتخـــذ مجيـــع األطـــراف وغريهـــا مـــن  يطالـــب  - ١٦  

املعنـــيني يف أنغـــوال مجيـــع التـــدابري الضـــرورية لكفالـــة ســـالمة مـــوظفي 
ن اهليئـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك     ريهـا مـ  غوأماكن عمل األمم املتحـدة و 

وأماكن عمل املنظمـات غـري احلكوميـة، ولضـمان أمـن وحريـة        وموظف
  حركة اإلمدادات اإلنسانية يف مجيع أحناء البلد؛

إىل كال الطرفني أن يكثفا جهودمها املبذولـة   يطلب  - ١٧  
عن احلاجة إىل مواصلة االلتـزام بالسـلم    ويكرر اإلعرابإلزالة األلغام، 

مري خمزوناهتمــا مــن األلغــام األرضــية، مــع قيــام البعثــة مبراقبــة ذلــك    بتــد
ملختلف أنشطة إزالة األلغام اليت تقـوم   ويعرب عن تأييدهوالتحقق منه، 

هبا األمم املتحدة يف أنغوال، مبا يف ذلك اخلطط الرامية إىل تعزيز القـدرة  
  الوطنية على إزالة األلغام؛  

اد الــوطين لالســتقالل حكومــة أنغــوال واالحتــ  حيــث  - ١٨  
التام ألنغوال على أن يزيال مجيع نقاط التفتيش غري القانونية اليت تشكل 
عقبــات تعــوق حريــة انتقــال الســكان وحركــة البضــائع يف مجيــع أحنــاء   

  البلد؛
ــه    حيـــث  - ١٩   اجملتمـــع الـــدويل علـــى أن ينفـــذ علـــى وجـ

لــوطين االسـتعجال تعهداتــه بتقـدمي املســاعدة لتيسـري إصــالح االقتصـاد ا    
مثـل   ويشـدد علـى أمهيـة   ه وإعادة توطني املشردين، ئاألنغويل وإعادة بنا

هذه املساعدة يف هذا الوقت ألجـل توطيـد املكاسـب احملققـة يف عمليـة      
  السلم؛

إىل األمني العام أن يواصل التخطـيط لكفالـة    يطلب  - ٢٠  
ما جـاء يف الفقـرة    يوجود لألمم املتحدة خيدم أغراض املتابعة على هد
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، وهـو الوجـود   ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٢من تقريره املؤرخ  ٣٣
الذي سيشمل مـراقبني عسـكريني، ومـراقيب شـرطة، وعنصـرا سياسـيا،       
وراصــدين حلقــوق اإلنســان، وممــثال خاصــا، هبــدف االحتفــاظ بوجــود  

عـن ذلـك يف موعـد     احمدود لألمم املتحـدة يف أنغـوال، وأن يقـدم تقريـر    
  ؛١٩٩٧ر شباط/فرباي ١٠يتجاوز  ال

ألن ينظـر، يف ذلـك السـياق،     يعرب عن اسـتعداده   - ٢١  
يف إمكانيــة إيفــاد بعثــة تابعــة جمللــس األمــن إىل أنغــوال قبــل انتــهاء واليــة 

  البعثة؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٢  
وتكلم ممثل موريشيوس بعد التصويت فقـال إن احتـاد     

د تنفيـذ العمليـة، وإنـه    يونيتا هو الطرف املسؤول عن طول أمـ 
ال ميكن استمالته إىل اختاذ بعض التدابري اهلامة إال عندما حيـني  
وقت قيـام جملـس األمـن بـالنظر يف احلالـة. وأشـار إىل أنـه مـع         

باختاذ القـرار، يـرى الوفـد أن اجمللـس ينبغـي      وفد بلده ترحيب 
علـى  أن ينظر جبدية يف تطبيق بعـض التـدابري ضـد احتـاد يونيتـا      

)، علـى الـرغم   ١٩٩٦( ١٠٧٥ينص عليه القـرار  الذي  النحو
وهـو اإلعــالن الــذي يـتعني التحقــق مــن    -مـن إعــالن االحتــاد  

يواء وسـلم مجيـع   أنه وضع مجيع جنوده يف مناطق اإل -تنفيذه 
  .)٥٨(العتاد العسكري

  
 ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠املقــــرر املــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٣٦(اجللسة 
كــــــــانون  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٣٧٣٦يف اجللســــــــة   

وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٧الثاين/ينــاير 
ــان)،      ــرئيس (الياب ــا ال ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، دع إلي
مبوافقة اجمللس، ممثلة أنغوال، بناء على طلبـها، إىل املشـاركة يف   

  املناقشة بدون أن يكون هلا احلق يف التصويت.
ــة   ويف اجللســة نفســها    ــايل نياب ــان الت ــرئيس بالبن أدىل ال

  :)٥٩(عن اجمللس
__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
  )٥٩(  S/PRST/1997/3.  

يل كيعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه البــالغ إزاء التــأخر يف تشــ   
الوطنيــة نتيجــة لعــدم وفــاء االحتــاد الــوطين   واملصــاحلة حكومــة الوحــدة

لالستقالل التام ألنغوال باجلدول الزمين الذي وضـعته اللجنـة املشـتركة    
  يف سياق بروتوكول لوساكا.

الحــظ اجمللــس أيضــا مــع القلــق بــطء وتــرية تنفيــذ اجلوانــب وي  
العســكرية املتبقيــة مــن عمليــة الســلم، وال ســيما تســريح جنــود االحتــاد  
ــلحة       ــوات املسـ ــاجهم يف القـ ــوال وإدمـ ــام ألنغـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ الـ

  األنغولية.
وحييط اجمللس علما باالستنتاجات الـيت توصـل إليهـا اجتمـاع       

ــركة املعقـــ  ــة املشـ ــاير  ٢٣ود يف اللجنـ ــانون الثاين/ينـ ، والـــيت ١٩٩٧كـ
التــام ألنغــوال،   لوافقــت حكومــة أنغــوال واالحتــاد الــوطين لالســتقال     

على تأجيل تويل حكومـة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة ملهامهـا      مبوجبها، 
االحتــاد الــوطين   ق، ووافــ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير   ٢٥مــا بعــد  إىل 

ــة   ــام ألنغــوال علــى كفال ــة   لالســتقالل الت ــه يف اجلمعي تواجــد مجيــع ممثلي
ــة     ــذين مســاهم حلكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطني ــة واألعضــاء ال الوطني

، ووافقـت حكومـة أنغـوال    ١٩٩٧شباط/فرباير  ١٢لواندا يف  املقبلة يف
ــاريخ تــويل حكومــة   ــة ملهامهــا   علــى حتديــد ت الوحــدة واملصــاحلة الوطني

  ام ألنغوال مباشرة.عقب وصول ممثلي االحتاد الوطين لالستقالل الت
ويهيب اجمللس بالطرفني تنفيذ هذا االتفاق بكل دقة وتشكيل   

حكومة الوحدة واملصـاحلة الوطنيـة بـال أي ربـط مبسـائل أخـرى ودون       
أي مزيد من التأخري. فعدم تنفيذ هـذا االتفـاق قـد يهـدد عمليـة السـلم       

املسـؤولني  سـبة ضـد   اويؤدي إىل قيام اجمللس بالنظر يف اختـاذ التـدابري املن  
عــن هــذا التـــأخري، حســبما وردت اإلشــارة إليـــه يف قــرارات اجمللـــس      

  الصلة. ذات
ويؤكد اجمللس أن املسؤولية النهائيـة عـن اسـتعادة السـلم تقـع        

ر اجمللس االحتاد الوطين لالسـتقالل  على عاتق األنغوليني أنفسهم. ويذكِّ
ــه أن يقــدم التــام ألنغــوال وحكومــة أنغــوال بــأن اجملتمــع الــدويل ال ميك   ن

املســاعدة إال إذا مت حتقيــق تقــدم يف عمليــة الســلم وأنــه ســينظر يف هــذا   
الســياق يف أي وجــود لألمــم املتحــدة يف أنغــوال بعــد انتــهاء واليــة بعثــة 

  األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال.
ــني العــام          ــل اخلــاص لألم ــن تقــديره للممث ــس ع ــرب اجملل ويع

يف  الطــرفنيا بــذلوه مــن جهــود يف مســاعدة وللبلــدان املراقبــة الثالثــة ملــ
  أنغوال لدفع عملية السلم قُدما.

ــد تنفيـــ     ــس رصـ ــل اجمللـ ــتركة   وسيواصـ ــة املشـ ــاق اللجنـ ذ اتفـ
  كثب.    عن

  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  
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(اجللســة  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٢٧املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١٠٩٨): القرار ٣٧٤٣

ــة    ــو، امل٣٧٤٣يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٧دة يف عقــ شــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

الســابقة، دعــا الــرئيس (كينيــا)، مبوافقـــة     اجمللــس   مشــاورات 
ــوب       ــر وجن ــونس واجلزائ ــل وت ــوال والربازي ــي أنغ ــس، ممثل اجملل
أفريقيا والرأس األخضـر وليسـوتو ومـايل ومـالوي وموزامبيـق      

، املشـاركة يف املناقشـة  إىل هم، ، بناء على طلبـ وناميبيا وهولندا
  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلم ب

وأدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   
ــة للتحقــق يف أنغــوال املــؤرخ      ــة األمــم املتحــدة الثالث بشــأن بعث

ــباط/فرباير  ٧ ــدم  ١٩٩٧شـ ــن   املقـ ــرار جملـــس األمـ ــال بقـ عمـ
ريــره أنــه  . والحــظ األمــني العــام يف تق  )٦٠()١٩٩٧( ١٠٨٧

بالرغم من التطورات املشجعة، حـدثت تـأخريات وصـعوبات    
املقبل لزعيم احتـاد يونيتـا،    جديدة، وخاصة فيما يتعلق باملركز

خطــى تنفيــذ املهــام العســكرية والسياســية املتبقيــة عــادت   وأن
مرة أخرى إىل التباطؤ بشـكل حمـزن وخميـب لآلمـال، ويرجـع      

األمـني  وقـال  احتاد يونيتا. ذلك يف املقام األول إىل عدم تعاون 
إذا مت تشـكيل حكومـة الوحـدة    إنه يوصي جملس األمـن،  العام 

الوطنية واملصاحلة الوطنية قبل انتهاء والية بعثـة األمـم املتحـدة    
، بتمديـد  ١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٨الثالثة للتحقق يف أنغوال يف 

والية بعثة التحقق لفترة شهرين، على أن تبـدأ يف التحـول إىل   
ثــة مراقبــة. بيــد أنــه إذا مل يصــل أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة        بع

ــة واملصــاحلة    واملســؤولون املعينــون يف حكومــة الوحــدة الوطني
الوطنيــــة الــــذين ميثلــــون احتــــاد يونيتــــا إىل لوانــــدا حبلــــول       

ــباط/فرباير، وإذا مل ُت ١٢ ــكَّشـ ــه  شـ ــدة، فإنـ ــة اجلديـ ل احلكومـ
ة شـهر واحـد   يوصي بأن يقوم اجمللس بتمديد والية البعثة لفتر

. وبعد ذلك، قد يـود جملـس   ١٩٩٧آذار/مارس  ٣١أي حىت 
__________ 

  )٦٠(  S/1997/115.  

ــة.      ــة احلال ــن أن ينظــر يف اختــاذ اخلطــوات املناســبة ملواجه األم
وقال إنه ينبغي أن تراعـى يف حتديـد سـرعة االنسـحاب املقـرر      
للوحدات العسـكرية الـيت شـكلتها األمـم املتحـدة احلالـة علـى        

 أن يقــدم املســامهات األرض، وكــرر مناشــدته اجملتمــع الــدويل 
  لربنامج التسريح وإعادة اإلدماج.

ــاه اجمللــس إىل  وّجــه ويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
عـــد يف ســـياق مشـــاورات اجمللـــس أُكـــان قـــد مشـــروع قـــرار 

  .)٦١(السابقة
ذكــر نائــب وزيــر الدولــة بــال وزارة يف أنغــوال أن      و  

ن أحرز من تقدم يف عمليـة السـالم حـىت اآلن مـا كـان ميكـ       ما
ر أن يتحقق لوال العمل الذي قام به جملس األمـن، الـذي سـخَّ   

ــك      ــا يف ذلــ ــغط، مبــ ــائل الضــ ــف وســ ــرار يف خمتلــ  ٨٦٤القــ
)، واختــاذ تــدابري إنفــاذ ضــد يونيتــا. ومــع ذلــك، مــن   ١٩٩٣(

الضــروري مواصــلة ممارســة مزيــد مــن الضــغط علــى يونيتــا        
ــأخريات املفرطــة يف تطبيــق اتفــاق لوســاكا.     وأكــدبســبب الت

أن تشكيل احلكومة وأداء النواب الـيمني القانونيـة يلـزم    جمددا 
أن يتما دون شرط ودون أوجه ربـط وضـمن األطـر القانونيـة     

هبــا املعمــول الــيت حــددهتا االتفاقــات، وغريهــا مــن االتفاقــات  
قـال  بالنسبة لعملية السالم. وفيمـا يتعلـق بنهايـة واليـة البعثـة،      

ن مـم املتحـدة، مـ   بعض املهام ستظل حتتاج إىل مسـاعدة األ إن 
ــل ــلطة الدولــة وإمتــام تشــكيل القــوات املســلحة        قبي بســط س

األنغولية وجتريد املقاتلني السابقني من السالح وإعـادة دجمهـم   
  .)٦٢(شروع القرارملوإزالة األلغام. وختاما، أعرب عن تأييده 

فـأعرب  وحتدث ممثل االحتـاد الروسـي قبـل التصـويت       
ــن القلــق مــن أن عمليــة الســالم مت     ضــي بصــعوبة، وتواجــه   ع

باسـتمرار عقبـات جديـدة بســبب انعـدام التعـاون علـى النحــو       
يوافق على الوفد الروسي وقال إن الواجب من جانب يونيتا. 

__________ 

  )٦١(  S/1997/162.  
  )٦٢(  S/PV.3743 ، ٤إىل  ٢الصفحات.  
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أن يرسـل  مـن الـالزم    ص إليه تقرير األمني العـام مـن أن  ما خل
ــا،    اجمللــس إىل الطــرفني األنغــوليني، وقبــل كــل شــيء إىل يونيت

القبـول بتـأخريات أخـرى يف حـل     إشارة واضـحة تتعلـق بعـدم    
املسائل العسكرية وغريهـا مـن املسـائل، ويف تشـكيل حكومـة      
الوحدة الوطنية. وأعرب عن تأييد بلده للخيـار الـذي اقترحـه    

ــىت      ــة حـ ــة البعثـ ــد واليـ ــام لتمديـ ــني العـ ــارس  ٣١األمـ آذار/مـ
ــه إذا مل ُتشــكل    ١٩٩٧ ــاده أن  ، مــع إرســال حتــذير واضــح مف

بسـبب تسـويف يونيتـا، سـيتعني     يخ التـار احلكومة حبلول ذلك 
على اجمللس أن ينظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة وملموسـة تتعلـق       

جملـس   ن مشروع القرار املقدم لينظر فيـه . وقال إاملنظمة لكتب
  .)٦٣(األمن كاف للمهمة

ــا     ــه م ــل الربتغــال إىل أن ــاك مهــام   وأشــار ممث زالــت هن
م مل تنجز كبرية يف اجلانبني العسكري والسياسي لعملية السال

منـذ نشـر   وقـال إنـه   بعد، بل إهنا تأخرت عن موعدها املقـرر.  
تقرير األمـني العـام مل حتـدث حتركـات هامـة يف سـبيل اختيـار        
وإدمــاج أفــراد يونيتــا يف صــفوف القــوات املســلحة األنغوليــة،  
ويف إغـــالق منـــاطق اإليـــواء وعمليـــة التســـريح وبســـط إدارة  

ــة  ــى الدول ــوال عل ــيم أنغ ــه إقل ــا تتحمــل   . وبأكمل ــال إن يونيت ق
ــا بالتنفيــــذ الكامــــل    مســــؤولية خاصــــة عــــن إثبــــات التزامهــ
ــط      ــة وضــع شــروط أو رواب ــاكا، دون حماول لربوتوكــول لوس

د املســــائل يف عمليــــة الســــالم جديــــدة. وأشــــار إىل أن تعقُّــــ
األنغولية يتطلب شيئا مـن املرونـة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل.       

لبعثـة أن تـتم مهمتـها    لفيـه  نـه يف الوقـت الـذي ينبغـي     أوسلم ب
األمـم املتحـدة واليتـها احلاليـة يف دعـم التقـدم       أن تواصل يلزم 

متامــا أن معــدل االنســحاب املخطــط للوحــدات  وأيــد احملــرز. 
ــة يف       ــار احلالـ ــذ يف االعتبـ ــب أن يأخـ ــكلة جيـ ــكرية املشـ العسـ

__________ 

  .٥و  ٤الصفحتان ، املرجع نفسه  )٦٣(  

امليدان، وأال يغيب عن األذهان أن األمم املتحـدة تلعـب دورا   
  .)٦٤(م يف أنغوالحيويا يف حتقيق السال

أن على أعضـاء اجمللـس،   وذكر ممثل الواليات املتحدة   
حقيقـــة أن أن يواجهـــوا إذ ينظـــرون يف متديـــد واليـــة البعثـــة،  

اجلدول الزمين املتفق عليه واألعمال اليت وعـدت األطـراف يف   
ــا لل  ــام هب ــة الســالم مل تتحقــق   أنغــوال بالقي ــدما بعملي . مضــي ق

كرات الــيت أقيمــت كتــدبري   وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن املعســ   
مؤقت لتسريح قوات يونيتا ال تزال ممتلئة رغـم أنـه مـن املقـرر     
انسحاب قوات البعثة اليت تتوىل مهمة محايـة هـذه املخيمـات.    

لفتــرة وأضــاف أن مشــروع القــرار يــنص علــى متديــد الواليــة   
شهر واحد فقط، يواصل خالهلا ما تبقى من أفـراد البعثـة أداء   

تمر االنسـحاب، وسيسـتعرض جملـس األمـن     بينما يسـ  ممهامه
مشـــاركته يف عمليـــة الســـالم يف أنغـــوال. وأعـــرب عـــن قلقـــه 
ــذ اجلــدول      ــا يف عــدم تنفي ــدور األساســي ليونيت ــق إزاء ال العمي
الزمين لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والحـظ أن مشـروع   
ــدابري إضــافية      ــوه باســتعداد اجمللــس للنظــر يف فــرض ت ــرار ن الق

يل حكومـة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة حبلـول      مل يتم تشـك  إذا
مـــن جديـــد علـــى البيـــان الرئاســـي  وأكـــد آذار/مـــارس.  ٢٠

ــادر يف  ــباط/فرباير  ٧الصــ ــذرا  ،)٦٥(١٩٩٧شــ ــراف حمــ األطــ
  .)٦٦(من مغبة أي اخنراط يف الصراع الدائر يف زائريكذلك 
وحتدث العديد من املـتكلمني اآلخـرين دعمـا لتمديـد       

واحد، وأعربوا عـن القلـق إزاء الفشـل    والية البعثة لفترة شهر 
يف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واملصاحلة الوطنيـة، ودعـوا   
يونيتـــا إىل التعـــاون يف العمليـــة دون أي روابـــط أو تـــأخريات 

يف  دور هـام سيكون ألي بعثة متابعة  هأخرى، واتفقوا على أن
 عـن  كلمنيمـت عـدة  تعزيز املصـاحلة وإعـادة اإلعمـار. وأعـرب     

__________ 

  .٩و  ٨الصفحتان ، املرجع نفسه  )٦٤(  
  )٦٥(  S/PRST/1997/5 ، ١الصفحة  
  )٦٦(  S/PV.3743 ، ١٤و  ١٣الصفحتان.  
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م للنظر يف فرض تدابري، مبـا يف ذلـك التـدابري املـذكورة     تأييده
تتعــــاون  مل إذا ،)١٩٩٣( ٨٦٤مــــن القــــرار  ٢٦يف الفقــــرة 

  .)٦٧(يونيتا يف عملية السالم
رح مشـروع القـرار للتصـويت،    ويف اجللسة نفسها طُـ   

ــرار    ويف ؛)١٩٩٧( ١٠٩٨واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

    ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  تأكيــد إذ يعيــد  
  الصلة،  ومجيع القرارات الالحقة ذات ١٩٩١

كــانون الثاين/ينــاير   ٣٠إىل بيــان رئيســه املــؤرخ    وإذ يشــري  
١٩٩٧،  

جمددا التزامه باحلفاظ على وحدة أنغوال وسالمتها  وإذ يؤكد  
  اإلقليمية،
يـذ الكامـل مـن    األمهية اليت يعلقها علـى التنف  وإذ يكرر تأكيد  

ــام ألنغـــوال     ــاد الـــوطين لالســـتقالل التـ ــة أنغـــوال واالحتـ جانـــب حكومـ
وبروتوكـــول لوســـاكا وقـــرارات جملـــس األمـــن  “ اتفاقيـــة الســـلم” لــــ

  الصلة، ذات
__________ 

ــه، الصــــفحتان    )٦٧(    ٨ ة(اليابــــان)؛ والصــــفح ٦و  ٥املرجــــع نفســ
ــفحتان   ــا)؛ والصـ ــة كوريـ ــدة)؛  ٧و  ٦(مجهوريـ ــة املتحـ (اململكـ

(الســويد)؛  ١٠و  ٩(مصــر)؛ والصــفحتان  ٨و  ٧والصــفحتان 
(الصــــني)؛  ١١و  ١٠(شــــيلي)؛ والصــــفحتان  ١٠ ةلصــــفحوا

 ١٣ ةبيســــاو)؛ والصــــفح - (غينيــــا ١٣إىل  ١١ اتوالصــــفح
ــتاريكا)؛ والصــــفح ــا). وبعــــد التصــــويت:   ١٥ ة(كوســ (كينيــ

ــفحتان  ــفحتان   ١٦و  ١٥والصـــ ــا)؛ والصـــ  ١٧و  ١٦(فرنســـ
 ات(موزامبيـــق)؛ والصـــفح ١٨و  ١٧(مـــالوي)؛ والصـــفحتان 

 ؛(ناميبيـــــا) ٢٠ة والصـــــفح ؛(الـــــرأس األخضـــــر) ٢٠إىل  ١٨
 ٢٣و  ٢٢والصــــفحتان  (ليســــوتو)؛   ٢٢و  ٢١والصــــفحتان  

 ؛(اجلزائـــــــر) ٢٤و  ٢٣؛ والصـــــــفحتان (جنـــــــوب أفريقيـــــــا)
ــفحتان  ــل) ٢٥و  ٢٤والصــ ــفحتان  ؛(الربازيــ  ٢٦و  ٢٥والصــ

(هولنــــدا باســــم االحتــــاد  ٢٨إىل  ٢٦ ات(تــــونس)؛ والصــــفح
ســتونيا إ: ليــه وهــيواملنحــازة إاملنتســبة التاليــة األورويب والبلــدان 

بلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا      و
 ؛يسـلندا والنـرويج)  كذلك أو ،وقربص والتفيا وليتوانيا وهنغاريا

  (مايل). ٢٨ة والصفح

العميق إزاء التأخر للمرة الثاين يف تشـكيل   وإذ يساوره القلق  
ين حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة، نتيجــة لعــدم تقيــد االحتــاد الــوط

لالستقالل التام ألنغوال باجلدول الزمين الذي وضـعته اللجنـة املشـتركة    
  يف سياق بروتوكول لوساكا،

ــأخر يف تنفيــذ اجلوانــب   وإذ يســاوره القلــق   إزاء اســتمرار الت
اء جنـود  قـ السياسية والعسكرية املتبقية من عملية السلم، مبا يف ذلـك انت 

إدمـاجهم يف القـوات املسـلحة    االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال و 
  األنغولية وتسرحيهم،  

أنــه مــن الضــروري أن يتخــذ الطرفــان، وال ســيما   وإذ يؤكــد  
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، خطوات عاجلة وحامسة للوفـاء  
ــة      ــدويل يف عملي ــة ضــمان اســتمرار مشــاركة اجملتمــع ال بالتزاماهتمــا بغي

  السلم يف أنغوال،  
  ،١٩٩٧شباط/فرباير  ٧تقرير األمن العام املؤرخ يف  وقد نظر  
بالتوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام   يرحــب  - ١  

  ؛١٩٩٧شباط/فرباير  ٧املؤرخ 
متديد والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة للتحقـق     يقرر  - ٢  

  ؛١٩٩٧آذار/مارس  ٣١يف أنغوال حىت 
د حكومة أنغوال، وعلى وجه اخلصوص االحتـا  حيث  - ٣  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال، على تسـوية املسـائل العسـكرية املتبقيـة     
ــأخري بإنشــاء حكومــة      ــد مــن الت ــام دون مزي وغريهــا مــن املســائل والقي
الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم حبلــول  

  تقريرا عن حالة تشكيل هذه احلكومة؛ ١٩٩٧ار/مارس ذآ ٢٠
اسـتعداده؛ يف ضـوء التقريـر املشـار إليــه      عـن  يعـرب   - ٤  
للنظــر يف فــرض تــدابري، مــن بينــها تلــك املــذكورة   ،أعــاله ٣يف الفقــرة 

) املـؤرخ  ١٩٩٣( ٨٦٤مـن القـرار    ٢٦على وجـه التحديـد يف الفقـرة    
  ؛١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٥

ــد  - ٥   ــدة والوســــاطة     يؤكــ ــاعي احلميــ ــام املســ أن مهــ
ص لألمـني العـام، بالتعـاون الوثيـق     والتحقق اليت يضطلع هبـا املمثـل اخلـا   

مــع اللجنــة املشــتركة، مــا زالــت أساســية الســتكمال عمليــة الســلم يف   
  أنغوال بنجاح؛

  بقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.أن ي يقرر  - ٦  
  

(اجللســة  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٢١املقــرر املــؤرخ   
  : بيان الرئيس)٣٧٥٥

آذار/مـــــارس  ٢١يف املعقـــــودة  ،٣٧٥٥ ةلســـــاجليف   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ
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الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس  مشــاورات
ــة         ــم املتحــدة الثالث ــة األم ــن بعث ــام ع ــني الع ــر األم ــه تقري أعمال

ــرار جملــس األمــن  املقــدم عمــال ب للتحقــق يف أنغــوال    ١٠٩٨ق
أن يقـدم تقريـرا حبلـول    فيـه  ) الذي طلب منـه اجمللـس   ١٩٩٧(

  .)٦٨(تشكيل احلكومةمركز عن  ١٩٩٧آذار/مارس  ٢٠
ذل مــن رغــم مــا ُبــيف تقريــره إنــه األمــني العــام وقــال   

جهــــود دؤوبــــة ومكثفــــة، مل ُتنشــــأ بعــــد حكومــــة الوحــــدة 
واملصـــاحلة الوطنيـــة، ويرجـــع ذلـــك يف املقـــام األول إىل عـــدم 

متفقـا مـن   كـان  لوانـدا كمـا    إىلإرسال يونيتا مجيع مسؤوليها 
ــل.  ــأخريوقب ــب الرئيســية     للت ــذ اجلوان ــى تنفي ــر ســليب عل ات أث

إعادة اإلدارة احلكوميـة إىل حالتـها   ذلك عملية السالم، مبا يف ل
أن صــرب وبـالنظر إىل  الطبيعيـة وتسـريح أفــراد يونيتـا الزائــدين.    

زيــارة أنغــوال يف األمــني العــام ، قــرر بــدأ ينفــد اجملتمــع الــدويل
ء تقيـيم  هبـدف إجـرا   ١٩٩٧آذار/مـارس عـام    ٢٥-٢٢الفترة 

مباشــر للحالــة وحــث األطــراف علــى ضــرورة إقامــة حكومــة  
نـه  إالوحدة واملصاحلة الوطنية، دون مزيـد مـن التـأخري. وقـال     

تشاور خالل الزيارة أيضـا مـع ممثلـه اخلـاص وممثلـي الـدول       سي
املراقبـــة واحلكومـــات املعنيـــة األخـــرى بشـــأن ســـبل ووســـائل 

  إعطاء دفعة قوية جديدة إىل عملية السالم.
ــان       ــدا)، بالبي ــرئيس (بولن ويف اجللســة نفســها، أدىل ال

  :)٦٩(التايل باسم اجمللس
حييط جملـس األمـن علمـا بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ          

ويعـرب مـرة أخـرى عـن قلقـه البـالغ        ١٩٩٧آذار/مارس  ١٩
وذلـك   ،نشـأ بعـد  ُت ومة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة مل   ألن حك
ل التــام ألنغــوال (يونيتــا) ألن االحتــاد الــوطين لالســتقال اأساًســ

يرسل مجيع مسؤوليه إىل لواندا وفق ما سبق االتفاق عليـه.   مل
__________ 

  )٦٨(  S/1997/239.  
  )٦٩(  S/1997/17.  

ألحكـــام بروتوكـــول  اويـــذكّر اجمللـــس يونيتـــا بالتزاماتـــه وفقـــ
  لوساكا واالتفاقات الالحقة بني الطرفني.

ييـده لألمـني العـام    أويعرب جملـس األمـن عـن كامـل ت      
تقيـــيم احلالـــة وإقنـــاع يف املهمـــة الـــيت ســـيقوم هبـــا يف أنغـــوال ل

الطــرفني بضــرورة إنشــاء حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة  
دون مزيـــد مـــن اإلبطـــاء. ويطلـــب اجمللـــس إىل الطـــرفني، وال 

كـامال مـع األمـني العـام وممثلـه       تعاوًنـا  سيما يونيتا، أن يتعاونا
اخلاص، والدول املراقبة، وأن يغتنما فرصة زيارة األمـني العـام   

  الوحدة واملصاحلة الوطنية.إلقامة حكومة 
ويظــل جملــس األمــن حمتفظــا هبــذه املســألة قيــد نظــره،    
) املؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٨ر بأنه سيقوم، وفقا للقرار وهو يذكِّ

مــن بينــها  ،، بــالنظر يف اختــاذ تــدابري١٩٩٧شــباط/فرباير  ٢٧
ــد يف الفقــرة   ــدابري املــذكورة بالتحدي  ٨٦٤مــن القــرار   ٢٦الت

، ضـــد الطـــرف ١٩٩٣ل/ســـبتمرب أيلو ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٣(
املســؤول عــن عــدم الــتمكن مــن تشــكيل حكومــة الوحــدة        

 نيواملصاحلة الوطنية. وسينظر اجمللس أيضا، بعد أن يقـدم األمـ  
ــوال يف      ــدة يف أنغـ ــم املتحـ ــل، يف دور األمـ ــره املقبـ ــام تقريـ العـ

ــارس  ٣١ ــرزه   ١٩٩٧آذار/مـ ــذي حيـ ــدم الـ ــتنادا إىل التقـ ، اسـ
ــى النحــ   ــاء عل ــان يف الوف و الكامــل بالتزاماهتمــا مبقتضــى  الطرف

وبروتوكـول لوسـاكا فضـال عـن التزاماهتمـا      “ اتفاقية السالم”
  مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة.

  
(اجللســة  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٣١املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١٠٢القرار  ):٣٧٥٩
ــودة  ،٣٧٥٩يف اجللســة    ــارس  يفاملعق  ١٩٩٧آذار/م

ــه يف مشــاورات  الكــان قــد متوفقــا للتفــاهم الــذي    توصــل إلي
 ةالـرئيس (بولنـدا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـ     دعـا  السـابقة،   اجمللس
دون أن بـ ملشـاركة يف املناقشـة،   إىل ا، ابناء علـى طلبـه   ،أنغوال

  التصويت.يف ق احل ايكون هل
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وأدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   
املـــؤرخ أنغـــوال عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة الثالثـــة للتحقـــق يف 

 ١٠٩٨قرار العمـــــال بـــــ املقـــــدم  ١٩٩٧آذار/مـــــارس  ٢٥
)٧٠()١٩٩٧(.  

رغم عدم حتقق تقـدم  يف تقريره إنه األمني العام وقال   
يذكر حنو تنفيذ اجلوانب املتبقيـة مـن بروتوكـول لوسـاكا فـإن      
ــيم يونيتــا        ــوال وزع ــيس أنغ ــع رئ ــدها م ــيت عق ــات ال االجتماع

دفعــة جديــدة لعمليــة  نشـأت عنــها توقعــات بأنــه ميكــن إعطــاء 
تسوية املركز املقبل لزعيم يونيتا، والوعد بـأن يوفـد   والسالم. 

إىل لوانــدا بقيــة نــواب يونيتــا يف اجلمعيــة الوطنيــة واملســؤولني   
ــالنظر إىل  ميـــثالن املعيـــنني،  ــاء، وبـ دالئـــل مشـــجعة. ويف األثنـ

حكومـة الوحـدة   لتنصـيب  الشك املخيم حـول التـاريخ احملـدد    
نية، أوصى األمني العام بأن ينظـر جملـس األمـن    واملصاحلة الوط

ــرة أســـــبوعني فقـــــط، حـــــىت    ــة لفتـــ ــة البعثـــ يف متديـــــد واليـــ
  .  ١٩٩٧نيسان/أبريل   ١٥

ــاه اجمللــس إىل  وّجــه ويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
مشــــاورات اجمللــــس أثنــــاء عــــد أُكــــان قــــد مشــــروع قــــرار 

باإلمجــاع واعُتمــد لتصــويت لبعــد ذلــك وطُــرح  ،)٧١(الســابقة
  ما يلي نصه: ويف ؛)١٩٩٧( ١١٠٢صفه القرار بو

  ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  الصلة،  ومجيع القرارات الالحقة ذات ١٩٩١

كـانون الثاين/ينــاير   ٣٠إىل بيـاين رئيسـه املـؤرخني     وإذ يشـري   
  ،١٩٩٧آذار/مارس  ٢١  و

على وحدة أنغوال وسالمتها  جمددا التزامه باحلفاظ وإذ يؤكد  
  اإلقليمية،
األمهية اليت يعلقها علـى التنفيـذ الكامـل مـن      وإذ يكرر تأكيد  

ــام ألنغـــوال     ــاد الـــوطين لالســـتقالل التـ ــة أنغـــوال واالحتـ جانـــب حكومـ
__________ 

  )٧٠(  S/1997/248.  
  )٧١(  S/1997/262.  

وبروتوكــول لوســاكا وقــرارات جملــس األمــن     “ الســلم اتاتفاقــ” لـــ
  الصلة، ذات

فــان، خطــوات أنــه مــن الضــروري أن يتخــذ الطر  وإذ يؤكــد  
عاجلة وحامسة للوفاء بالتزاماهتما بغية ضمان استمرار مشـاركة اجملتمـع   

  الدويل يف عملية السلم يف أنغوال،  
آذار/مـــارس  ٢٥ العــام املـــؤرخ  نييف تقريــر األمـــ  وقــد نظـــر   
١٩٩٧،  

ــثين  - ١   ــذهلا األمــني العــام خــالل     ي علــى اجلهــود الــيت ب
  للمضي قدما بعملية السلم؛الزيارة اليت قام هبا مؤخرا إىل أنغوال 

ــوطين لالســتقالل    يرحــب  - ٢   بوصــول ممثلــي االحتــاد ال
التام ألنغوال واملسـؤولني يف حكومـة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة املقبلـة       
إىل لواندا، وفقا لالتفاقات الالحقة بني الطرفني، رغم أن وصوهلم جاء 

  بعد تأخري كبري يف تنفيذ أحكام بروتوكول لوساكا؛
بالقرار الـذي اختذتـه حكومـة أنغـوال،      يرحب أيضا  - ٣  

علــى النحــو الــذي أعلنتــه اللجنــة املشــتركة، بتنصــيب حكومــة الوحــدة 
  ؛١٩٩٧نيسان/أبريل  ١١واملصاحلة الوطنية يف 

بكـــال الطـــرفني تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة   يهيـــب  - ٤  
  واملصاحلة الوطنية يف ذلك التاريخ؛

ــذليل   أيضــا يهيــب  - ٥   ــع العقبــات  بكــال الطــرفني ت مجي
سلم والقيام دون مزيد من اإلبطاء بتنفيـذ اجلوانـب   لاملتبقية أمام عملية ا

العسكرية والسياسية املتبقية من عملية السـلم، وال سـيما إدمـاج جنـود     
االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال يف القــوات املســلحة األنغوليــة 

  اإلقليم الوطين؛وتسرحيهم وتطبيع إدارة الدولة يف مجيع أحناء 
متديد والية بعثة األمم املتحـدة الثالثـة للتحقـق     يقرر  - ٦  

، ويطلـب إىل األمـني العـام أن    ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٦يف أنغوال حىت 
عن حالة تنصيب حكومـة   ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٤يقدم تقريرا حبلول 

  الوحدة واملصاحلة الوطنية؛
املـؤرخ   )١٩٩٧( ١٠٩٨، وفقـا للقـرار   يقرر أيضا  - ٧  

ــباط/فرباير  ٢٧ ــر يف فـــرض   ١٩٩٧شـ ــتعداد للنظـ ــل علـــى اسـ ، أن يظـ
مـن   ٢٦تدابري، من بينها تلك املذكورة علـى وجـه التحديـد يف الفقـرة     

ــتم ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤القــرار  ، إذا مل ي
نيســان/أبريل  ١١تنصــيب حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة حبلــول  

  ؛١٩٩٧
  نظره الفعلي.ن يبقي هذه املسألة قيد أ يقرر  - ٨  
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(اجللسـة   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٦املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١٠٦القرار  ):٣٧٦٩

وفقـا  ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٦يف ، ٣٧٦٧يف اجللسة   
اجمللـس   توصـل إليـه يف مشـاورات   كـان قـد مت ال  للتفاهم الـذي  

كـل  الـرئيس (الربتغـال)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي      دعـا  السابقة، 
جنـوب  و بـريو و الربازيـل و أوروغـواي و أنغوالومن األرجنتني 

ــا ــابويو أفريقيـ ــرو زمبـ ــامريونو قطـ ــوتوو الكـ ــالويو ليسـ  مـ
ــقو ــهم،   و موزامبيـ ــى طلبـ ــاء علـ ــدا، بنـ ــاركة يف إىل اهولنـ ملشـ

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلم باملناقشة، 
ــه التقريـــر املرحلـــي     وأدرج اجمللـــس يف جـــدول أعمالـ

أن بعثــة  بشــ ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٤املــؤرخ   لألمــني العــام 
وفقا لقرار جملس املقدم األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوال 

) عن حالة تنصيب حكومة الوحـدة واملصـاحلة   ١٩٩٧األمن (
  .)٧٢(الوطنية

ــة      و   ــأن اجلمعي ــس ب ــره اجملل ــام يف تقري ــني الع ــغ األم أبل
نـص   قـانون ك ١٩٩٧نيسان/أبريل  ٨ت يف أصدرالوطنية قد 

ت حكومـة  ُنصـب زعيم يونيتا، وباملركز اخلاص الوثيقة املتعلقة ب
ر رؤسـاء  وضحبنيسان/أبريل  ١١الوحدة واملصاحلة الوطنية يف 

دول وحكومــات، وبعــث زعــيم يونيتــا برســالة خاصــة تالهــا   
تلـك التطـورات   وقـال إن  على احلاضرين نائب رئـيس يونيتـا.   

مــام يف العمليــة مشــجعة للغايــة، ومتثــل خطــوة أساســية إىل األ  
الســلمية، وأعــرب عــن أملــه يف أن ُيعقــد قريبــا االجتمــاع بــني 

هنــاك الكــثري وبيــد أنــه قــال إن  رئــيس أنغــوال وزعــيم يونيتــا.  
الذي ال يزال ينبغي القيام به، مبا يف ذلـك تطبيـع إدارة الدولـة    
يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد واســـتكمال تشـــكيل القـــوات املســـلحة 

ــدة وت  ــرطة املوحـ ــوات الشـ ــكر   وقـ ــا العسـ ــراد يونيتـ ــريح أفـ سـ
الزائدين، وحتديـد مركـز إذاعـة يونيتـا واملفـرزة األمنيـة التابعـة        
لزعيم يونيتـا ونـزع سـالح السـكان املـدنيني وتفكيـك مراكـز        

__________ 

  )٧٢(  S/1997/304.  

القيادة ونقاط التفتـيش غـري الشـرعية. وذكـر أنـه علـى اقتنـاع        
بأنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن يبقـى متواجـدا يف أنغـوال حـىت      

تنفيذ الكامـل لربوتوكـول لوسـاكا. ومبـا أن حكومـة      يتحقق ال
بــأن يوافــق جملــس  فهــو يوصــي ، ُنصــبتالوحــدة الوطنيــة قــد  

ــىت      ــة حـ ــة البعثـ ــد واليـ ــى متديـ ــن علـ ــه  ٣٠األمـ حزيران/يونيـ
، على أن يكون مفهومـا أن العمليـة سـتبدأ تـدرجييا يف     ١٩٩٧

التحــول إىل بعثــة مراقبــة. وأوصـــى كــذلك بــأن تنشــأ بعثـــة       
 ،رف باسم بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف أنغـوال     مراقبني، تع
ــا يف  ــه  ١رمسيــ ــة  . وستْن١٩٩٧متوز/يوليــ صــــب أنشــــطة بعثــ

املراقبة، باإلضافة إىل استكمال املهام العسـكرية املتبقيـة، علـى    
ــوق      ــرطة وحقـ ــة بالشـ ــب املتعلقـ ــية واجلوانـ ــب السياسـ اجلوانـ

دف اإلنسان، فضال عـن الـربامج اإلنسـانية واإلعالميـة الـيت هتـ      
  إىل دعم عملية املصاحلة الوطنية.

 اجمللــــس انتبــــاه الــــرئيسنفســــها وّجــــه  اجللســــة ويف  
 اجمللـــس مشـــاورات أثنـــاء عـــدأُكـــان قـــد  قـــرار مشـــروع إىل

 .)٧٣(السابقة

 الوحــــدة حكومــــة تنصــــيب أن أنغــــوال ممثــــل ذكــــر 
 لالســتقالل الــوطين االحتــاد أعضــاء وعــودة الوطنيــة واملصــاحلة

 لربملــان،، ممــا يتــيح إىل اأخــرياقــد حــدثا  (يونيتــا) ألنغــوال التــام
 الـــيت الدميقراطيــة  للمؤسســـات طبيعــي العمـــل ال األوىل للمــرة 
 .١٩٩٢ عـام  يفأجريـت   الـيت  العامـة  االنتخابـات  بعد أنشئت
 وناشـد  جنـاز. اإل تنتظـر  هامـة  مهـام  هنـاك  تـزال  ال ذلـك،  ومع

 وانألا نأ إىلمشـريا   مالقـيّ  دعمه تقدمي مواصلة الدويل اجملتمع
 احملليـــة اجملتمعـــات تأهيـــل برنـــامج بتنفيـــذ للتعجيـــل حـــان قــد 

 املعقود املستديرةاملائدة  مؤمتر خالل املعتمد الوطنية واملصاحلة
 متطلبــات يتضــمن القــرار مشــروع أن وذكــر بروكســل. يف

ــة ــة إلكمــال هام ــة. الســالم عملي  التوصــيات وتعطــي األنغولي
 فيمـا  العـام،  نياألمـ  تقريـر  مـن  ٩ الفقـرة  يف الوارد الصلة ذات

__________ 

  )٧٣(  S/1997/316.  
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 الثالثـة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  لقـوات  املرحلي باالنسحاب يتصل
 الفقـرة  يف الـواردة  التوصـيات  إىل باإلضـافة  أنغوال، يف للتحقق

ــن ٤ ــوق مـ ــروع منطـ ــرار، مشـ ــدليل القـ ــى الـ ــالص علـ  اإلخـ
  .)٧٤(األنغولية السالم عملية هبما تسري اللذين واملسؤولية
 قـــد الســـالم عمليـــة نإ الروســـي االحتـــاد ممثـــلوقـــال  
 إزاء باالنشـغال  الشـعور  عنمعربا  جديد، مستوى إىل ارتقت
 العسـكرية  واجلوانـب  السياسـية  اجلوانـب  بتنفيـذ  املتصـلة  احلالة
وذكـــر أن االحتـــاد  لوســـاكا. بروتوكـــول مـــن خاصـــة بصـــفة

 القــرار مشــروع يف الــوارد للنــداء خاصــة أمهيــةالروســي يــويل 
ــروض ــى املع ــس عل ــاء اجملل ــبباجل للوف ــة وان ــن املتبقي ــة م  عملي
 أهـم  سـيظل  تنفيـذها  تعزيز وأن احملدد الوقت ويف بدقة السالم
 أنغــوال. يف للتحقــق الثالثــة املتحــدة األمــم بعثــة واليــة يف جــزء
 انســحاب وبعــد والسياســية العســكرية املســائل معاجلــة وبعــد
 التـدابري  اختـاذ  عندئـذ  سيتسـىن  التحقق، لبعثة العسكرية املفارز
 بعـد  أنغـوال  يف املتحـدة  لألمـم  إضـايف  وجـود  لضمان ةاالنتقالي
 ميكنـه  هبلـد  وفـد  فـإن  عامة وبصفة .١٩٩٧ حزيران/يونيه٣٠
 وســيكون الصــدد، هــذا يف العــام األمــني مقترحــات يؤيــد أن

 توصـيات  أيـة  يف للنظر ،لساجمل اختصاصات إطار يف مستعدا،
 .)٧٥(ذلك بعد يعرضها قد حمددة

 اجلديـــدة احلكومـــة أن املتحـــدة اململكـــة ممثـــل وذكـــر 
 األمـني  توصـية  مـع  اتفاقـه  عن وأعرب الكامل. الدعم تستحق
 أنغـوال  يف للتحقـق  الثالثـة  املتحـدة  األمـم  بعثة تواصل بأن العام
 إزالـة  برنـامج  علـى  العملـي  الـدعم  تقـدمي  الثالثة) التحقق (بعثة

ــام ــى األلغـ ــاس علـ ــداد أسـ ــاليف سـ ــن التكـ ــؤون إدارة مـ  الشـ
 أنبـاء  إزاء القلـق  عن وأعرب يران/يونيه.حز آخر إىل اإلنسانية
 علــى  أن وذكــر زائــري يف الــدائر الصــراع يف أنغــوال اشــتراك
ــاع أنغــوال ــؤدي عمــل أي عــن االمتن ــاقم إىل ي  يف الصــراع تف

__________ 

  )٧٤(  S/PV.3767 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥(  

ــري. ــال إن  زائ ــعوق ــدويل اجملتم ــي ال  يف مشــاركا يظــل أن ينبغ
 التفاقـــات الكامـــل التنفيـــذ هــدف  حتقيـــق يـــتم أن إىل أنغــوال 
 الثالثــة التحقــق بعثــة واليــة بتمديــديؤيــد التوصــية  وأن الســالم
ــة ــه ٣٠ لغاي ــة ووضــع ١٩٩٧ حزيران/يوني ــراقبني بعث ــة م  تابع
 أمهيــة علــقوأوضــح أنــه ي ذلــك. بعــد أنغــوال يف املتحــدة لألمــم
 البعثـة  ختويـل  وعلـى  فيهـا  اإلنسـان  حقـوق  عنصـر  ىعل خاصة
 بـرامج  على وكذلك االنتهاكات، مزاعم يف التحقيق سلطات

 .)٧٦(واإلعالم رطةالش

 ويونيتـا  السـابقة  احلكومـة  املتحدة الواليات ممثل وهنأ 
ــكيل علـــى ــة تشـ ــدة حكومـ ــاحلة الوحـ ــة واملصـ  وعلـــى الوطنيـ

ــع      األخــرية. األحــداث ــت، م ــا زال ــال إن أعمــاال كــثرية م وق
 الســريع اإلدمــاج األولويــات أهــم مــنو جنــاز،اإل تنتظــرذلــك، 
 يونيتــا يف الســابقني العســكريني األفــراد مــن املختــارة للعناصــر

 بســط مث اآلخــرين، وتســريح والشــرطة، املســلحة القــوات يف
 يونيتـا  رئـيس  بقـوة  وحـث  البلـد.  أرجـاء  مجيع يف الدولة إدارة
 قـانوين  بشـكل  أنشـئ  الذي اخلاص املركز من يستفيد أن على
 متقاربــة، فتــرات علــى أنغــوال رئــيس يقابــل أنبــ أجلــه مــن

ــه عــن وأعــرب  فرصــة أقــرب يف األول اللقــاء يعقــد أن يف أمل
 دعـم  يف مهـم  دور لـه  يـزال  ال الـدويل  اجملتمـع  أن وأكـد  ممكنة
ذكــر أن اجمللــس يعــرب،  و والــتعمري. الوطنيــة املصــاحلة عمليــة
ــد ــة هبتمدي ــة والي ــة التحقــق بعث ــه ٣٠ حــىت الثالث  حزيران/يوني
 املهـام  إكمال على األطراف مساعدة على هعزم عن ،١٩٩٧
 حتتـاج  الـيت  األخـرى  اجملـاالت  وعـدد  مالسـال  عمليـة  يف املتبقية
 عـن  املتواصـلة األنبـاء   إىلوأشـار   بشأهنا. دويل دعم إىل أنغوال
 األنغـوليني  مجيـع  ايـ عاد زائـري،  يف الصـراع  يف األنغوىل التدخل

 الكامــل دعمهــم تقــدمي وإىل فــورا األعمــال هــذه وقــف إىل
 ةاملتحـد  لألمم اخلاص املمثل خطاها يقود اليت الدولية للجهود
 للـرتاع  تسوية إىل التوصل أجل من األفريقية، الوحدة ومنظمة

__________ 

  .٨و  ٧الصفحتان  املرجع نفسه،  )٧٦(  
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 للسـالم  املتحـدة  األمم خطة أساس على املفاوضات طريق عن
  .)٧٧(اخلمس النقاط ذات

ــدة وتكلـــم  ــرين، متحـــدثني عـ ــوا  آخـ  بتشـــكيلفرحبـ
ــة ــدة حكومـ ــاحلة الوحـ ــة واملصـ ــوال؛ يف الوطنيـ ــدوا  أنغـ وناشـ
 تـام؛  بشـكل  لوساكا ولبروتوك تنفيذ يف لتعاونا معا الطرفني
 الثالثـــة التحقـــق بعثـــة واليـــة لتمديـــدتأييـــدهم  عـــن وأعربـــوا

ــديالت ــدرجيي التطــور ضــوء يف اإلضــافية وللتع ــة الت  يف للحال
  .)٧٨(متابعة بعثة إيفاداحتمال  ذلك يف مبا أنغوال،

 ،٣٧٦٩ اجللســة يف البنــد يف نظــره اجمللــس اســتأنفو 
 الــــــرئيس . ودعــــــا١٩٩٧ نيســــــان/أبريل ١٦ يف املعقــــــودة
إىل  طلبـه،  على بناء بوتسوانا، ممثل اجمللس، مبوافقة (الربتغال)،

يف  قاحلـــــ لـــــه يكـــــون أن دونبـــــ املناقشـــــة يف ملشـــــاركةا
  .)٧٩(التصويت
 منظمــة لـرئيس  ممـثال  بصـفته  الكـامريون،  ممثـل  تكلـم و  
 الوحـدة  حكومـة  تشكيل على الطرفني هنأف األفريقية، الوحدة

 يـتعني  ممـا  الكـثري  هنـاك  أن إىل رأشـا  ولكنه الوطنية، واملصاحلة
 الـذين  أولئـك  وكل الدويل اجملتمع عاتق على أنوذكر  عمله.

ــا بـــدور اضـــطلعوا ــاء يف مـ ــة إنشـ  واملصـــاحلة الوحـــدة حكومـ
 مــؤازرهتم  مبواصــلة  وسياســي أخالقــي  واجــب يقــع  الوطنيــة

ــلمللم ــني اخلــاص ث ــام لألم ــوده. يف الع ــذو جه ــل التنفي  الكام
 وعلـيهم  حتقيقـه،  جيـب  الـذي  دفاهلـ  هـو  لوسـاكا  لربوتوكول

 واملصـاحلة  الوحـدة  حكومـة  يشـجعوا  وأن املهمة يف يثابروا أن
 .)٧٩(املعلقة املسائل مجيع حلل الوطنية

__________ 

  .١٤و  ١٣الصفحتان املرجع نفسه،   )٧٧(  
ــه،    )٧٨(   ــع نفسـ ــفحة الاملرجـ ــفحتان   ٥صـ ــني)؛ والصـ  ٦و  ٥(الصـ

؛ والصـفحتان  )مجهوريـة كوريـا  ( ٧ و ٦(اليابان)؛ والصفحتان
 ١٠(فرنســـا)؛ والصـــفحتان   ٩لصـــفحة (بولنـــدا)؛ وا ٨ و ٧
ــا  ١١ و ــفحتان   -(غينيـ ــاو)؛ والصـ ــر)؛  ١٢ و ١١بيسـ (مصـ

  (كينيا). ١٣  و ١٢والصفحتان 
  )٧٩(  S/PV.3769 ٩ و ٨، الصفحتان.  

ــدا ممثـــلورحـــب    ــا ،هولنـ ــة متكلمـ ــاد عـــن نيابـ  االحتـ
 حكومــة بتنصــيب ،واملنحــازة إليــه املنتســبة والبلــدان األورويب
 هنـاك  يـزال  ال أنـه  إىل أشـار  ولكنه الوطنية، واملصاحلة الوحدة
قـدم   األورويب االحتـاد وقـال إن   .)٨٠(عملـه  ينبغـي  الذي الكثري
 األلغــام  إزالــة نشــطةأل كــبريا وبشــريا  وماليــا سياســيا دعمــا

 لــه املخطــط املســؤولية نقــل يتحقــق أن يف األمــل عــن وأعــرب
 األمــم برنــامج إىل الثالثــة التحقــق بعثــة مــن األلغــام إزالــة عــن

 موافقــة عــن وأعــرب العاجــل. القريــب يف اإلمنــائي املتحــدة
 التحقــق بعثــة واليــة بتمديــد العــام األمــني توصــية علــى االحتـاد 
أن  إىل وأشــار  مــراقبني.  بعثــة  إىل التــدرجيي  والتحــول  الثالثــة 

ــويل   ــةاالحتــاد األورويب ي ــوزع خاصــة أمهي ــوظفي ل ــوق م  حق
ــان ــراقيب اإلنســ ــرطة، ومــ ــذين الشــ ــدون الــ ــال سريصــ  االمتثــ
 أحنــاء مجيــع يف احلركــة حريــة ذلــك يف مبــا م،الســال التفاقيــات

  .)٨١(البلد
 السياسـية  احلالـة  يف بـالتطورات  الربتغـال  ممثل ورحب 
 إىل بالضـرورة  يترجم ال السالم من القرب أن إىل أشار ولكنه
 بـرامج  علـى  لإلبقـاء  بلـده  اسـتعداد  عـن  وأعـرب  وطيد. سالم

وقـال   األنغوليـة،  احلكومـة  رغبة هي هذه كانت إذا املساعدة،
 أجــل مــن الوكــاالت بــني املوحــد بالنــداءإنــه بالتــايل يرحــب  

 توصــية علــى الربتغاليــة احلكومــة موافقــة عــن وأعــرب أنغــوال.
 الثالثـة  التحقـق  بعثـة  واليـة  متديـد  اجمللـس  يقـر  بـأن  العام األمني
 .)٨٢(١٩٩٧ حزيران/يونيه  ٣٠ حىت

 املتعلقـــة التخمينـــات علــى  ردا أنغـــوال، ممثـــل وتكلــم  
ــورط ــة مزعــوم رمســي بت ــوال حلكوم ــرتاع يف أنغ  يف اجلــاري ال
 زائـري،  يف املدنيـة  االضـطرابات  بـدأت  أن منـذ  أنهفذكر  زائري،

__________ 

ــا وبولنـــدا واجلمهوريـــة  ١١صـــفحة الاملرجـــع نفســـه،   )٨٠(   (بلغاريـ
التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وقـــربص وليتوانيـــا 

  .يسلندا والنرويج)وكذلك أ ،وهنغاريا
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  
  ١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٢(  
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بكــل قــوة  وناشــدت الســريع حلــها إىل أنغــوال حكومــة دعــت
 لتسـوية  كأسلوب التفاوض مائدةختتار  أن املشتركة األطراف
 تــوحي الــيت لتقــاريرل بشــدةرفضــه  عــن بروأعــ .اخالفاهتــ

 .)٨٣(لزائري الداخلية الشؤون يف غوالأن خلدبت

ــدة وتكلـــم  ــرين، متحـــدثني عـ ــوا  آخـ  بتشـــكيلفرحبـ
وناشـدوا كـال    أنغـوال؛  يف الوطنيـة  واملصـاحلة  الوحـدة  حكومة
ــاونا الطــرفني ــذ يف لتع ــام؛ بشــكل لوســاكا بروتوكــول تنفي  ت
 الثالثـــة التحقـــق بعثـــة واليـــة لتمديـــدتأييـــدهم  عـــن وأعربـــوا

ــديالت ــدرجيي التطــور وءضــ يف اإلضــافية وللتع ــة الت  يف للحال
 .)٨٤(متابعة بعثة إيفاداحتمال  ذلك يف مبا أنغوال،

 للتصــويت القــرار مشــروعطُــرح  ذاهتــا، اجللســة ويف 
 مــا ويف )١٩٩٧( ١١٠٦ القــرار بوصــفه باإلمجــاعواعُتمــد 

   :هنص يلي

 إن جملس األمن،  

أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 يع القرارات الالحقة،ومج١٩٩١

ــددا    ــد جمـ ــوال      وإذ يؤكـ ــدة أنغـ ــى وحـ ــاظ علـ ـــه باحلفـ التزامـ
 وسالمتها اإلقليمية،

اليت يعلقها على التنفيـذ الكامـل مـن     وإذ يكرر تأكيد األمهية  
ــوال لــ      ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت ــوال واالحتــاد ال ــة أنغ ـ جانــب حكوم

ألمــن ذات وبروتوكــول لوســاكا وقــرارات جملــس ا “اتفاقــات الســلم”
 الصلة،

__________ 

  .١٨صفحة الاملرجع نفسه،   )٨٣(  
 ٣(الســويد)؛ والصــفحتان   ٣ و ٢املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٨٤(  

ــفحتان   ٤ و ــتاريكا)؛ والصــــــ ــالوي)؛  ٥ و ٤(كوســــــ (مــــــ
(جنــوب  ٧ و ٧تان (الربازيــل)؛ والصــفح ٦ و ٥والصــفحتان 

(أوروغـــــــــــــواي)؛  ٨ و ٧ أفريقيـــــــــــــا)؛ والصـــــــــــــفحتان 
(األرجنـتني)؛   ١٠ و ٩(موزامبيق)؛ والصـفحتان   ٨ صفحةالو

 ١٣ و ١٠(ليســـوتو)؛ والصـــفحتان    ١١ و ١٠والصـــفحتان  
 ١٤صــفحة  ال(قطــر)؛ و  ١٤ و ١٣(زمبــابوي)؛ والصــفحتان  

 ١٧إىل  ١٥(بوتســوانا)؛ والصــفحات  ١٥صــفحة ال(بــريو)؛ و
  (شيلي).

عن ارتياحه للتقدم الـذي أُحـرز مـؤخرا يف عمليـة      وإذ يعرب  
السلم، مبا يف ذلك موافقة اجلمعية الوطنية األنغولية على املركز اخلـاص  
ــيم أكــرب        ــوال بوصــفه زع ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت ــاد ال ــزعيم االحت ل

ام ل نــواب االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــ    األحــزاب املعارضــة، وشــغْ  
 ،١٩٩٧نيسان/أبريل  ٩ألنغوال ملقاعدهم يف اجلمعية الوطنية يف 

أن املسؤولية النهائية عن إمتـام عمليـة السـلم     وإذ يكرر تأكيد  
 تقع على كاهل األنغوليني أنفسهم،

ــد نظــر    ــؤرخ    وق ــام امل ــري األمــني الع شــباط/فرباير  ٧يف تقري
 ،١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٤  و

ب حكومـــة الوحـــدة ترحيبـــا حـــارا بتنصـــي يرحـــب  - ١  
 ؛١٩٩٧أبريل/نيسان   ١١واملصاحلة الوطنية يف 

الطرفني على القيام، من خالل حكومة  بشدة حيث  - ٢  
ــة املشــتركة، بإجنــاز       ــدعم املســتمر مــن اللجن ــع ال ــة، وم الوحــدة الوطني
النــواحي العســكرية املتبقيــة مــن عمليــة الســلم دون إبطــاء، مبــا يف ذلــك 

الستقالل التام ألنغوال يف القوات املسلحة إدماج جنود االحتاد الوطين ل
ــوطين      ــابعني لالحتــاد ال ــراد الت ــار ودمــج األف ــة وتســرحيهم واختي األنغولي
لالستقالل التام ألنغوال يف الشرطة الوطنية األنغولية، فضال عـن املضـي   
قدما يف تنفيذ املهـام السياسـية، وال سـيما تطبيـع إدارة الدولـة يف مجيـع       

ــو  ــيم ال اجتمــاع بــني   دطين؛ ويف هــذا الســياق، يــرى أن عقــ أحنــاء اإلقل
رئيس أنغوال وزعيم االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال داخل إقلـيم  
أنغوال من شأنه أن يساهم يف عملية املصاحلة الوطنية هذه، ويعرب عن 

 أمله يف انعقاد هذا االجتماع؛

بالتوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام   يرحــب  - ٣  
 ؛١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٣ؤرخ امل

متديــد بعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق يف    يقــرر  - ٤  
للمسـاعدة يف تنفيـذ هـذه املهـام      ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠أنغوال لغاية 

املتبقية، على أسـاس أن البعثـة ستشـرع، حسـب االقتضـاء، يف التحـول       
مـني العـام   إىل بعثة مراقبة كمـا هـو وارد يف الفـرع سـابعا مـن تقريـر األ      

ــباط/فرباير  ٧املــــؤرخ  ــة أو   ١٩٩٧شــ ــوارد املتاحــ ــتخدام املــ ــع اســ مــ
 ؛١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠املخصصة هلا بالفعل للفترة املنتهية يف 

ــب  - ٥   ــحاب    يطلــ ــل انســ ــام أن يكمــ ــني العــ إىل األمــ
الوحــدات العســكرية للبعثــة حســب املواعيــد املقــررة علــى أن يأخــذ يف 

جنـاز النـواحي ذات الصـلة املتبقيـة مـن عمليـة       إاالعتبار التقدم احملـرز يف  
 السلم؛

عن نيته النظر يف إنشاء وجـود الحـق لألمـم     يعرب  - ٦  
املتحـــدة خيلـــف البعثـــة، مـــع مراعـــاة تقريـــري األمـــني العـــام املـــؤرخني 

ويطلـب إىل األمـني العـام     ،١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٤ /فرباير وطشبا ٧
 ،١٩٩٧حزيران/يونيـه   ٦أن يقدم لنظـر اجمللـس، يف موعـد ال يتجـاوز     
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تقريرا حيتوي على توصـياته بشـأن هيكـل هـذه البعثـة وأهـدافها احملـددة        
 واآلثار املترتبة عليها فيما يتعلق بالتكلفة؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  
  

(اجللسـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ٣٠املقرر املؤرخ   
 )١٩٩٧( ١١١٨القرار  :)٣٧٩٥

ــة يف  ــودة ،٣٧٩٥ اجللسـ ــه ٣٠ يف املعقـ  حزيران/يونيـ
ــا ١٩٩٧ ــاهم وفقـ ــد مت ال الـــذي للتفـ ــان قـ ــلكـ ــه توصـ  يف إليـ

 الروســي)، (االحتــاد الــرئيسدعــا  ،الســابقةاجمللــس مشــاورات 
 وليســوتو والربازيــل وأنغــوال األرجنــتني ممثلــي اجمللــس، مبوافقــة

إىل  ،مطلبـــه علـــى بنـــاء ،وهولنـــدا وموريشـــيوس وموزامبيـــق
 .التصويتيف  قاحل هلم يكون أن دونب قشةاملنا يف ملشاركةا

 املرحلـي  التقريـر  أعمالـه  جـدول  ضمن اجمللس وأدرج 
 األمـم  بعثـة  عـن  ١٩٩٧ حزيران/يونيـه  ٥ املـؤرخ  العام لألمني
ــة املتحــدة  جملــس بقــرار عمــالاملقــدم  أنغــوال يف للتحقــق الثالث
ــن ــة هيكــل بشــأن توصــياته وعــن )١٩٩٧( ١١٠٦ األم  لبعث
ــة ــة ختلــف مراقب ــم بعث ــة املتحــدة األم ــق الثالث ــوال يف للتحق  أنغ

 يتعلـق  فيما عليها املترتبة واآلثار البعثة لتلك احملددة واألهداف
 .)٨٥(بالتكلفة

 أنغـوال  يف األحـداث  نإ تقريـره  يف العـام  األمـني وقال  
 بوجـه  إجيابيـة  وجهـة  ١٩٩٧ آذار/مـارس  منـذ  تتجـه  فتئـت  ما

 البلــد مــن شــمايلال اجلــزء يف األخــرية التــوترات أن بيــد عــام.
 البلـد.  أحنـاء  بعـض  يف تسـود  الـيت  املسـتقرة  غـري  احلالـة  أبرزت

 سـابقا  ختضـع  كانـت  الـيت  املنـاطق  إىل الدولة إدارة مد عمليةو
 احلــاالت بعــض يف وتــثري بطيئــة، بســرعة تتقــدم يونيتــا لســلطة

 مــن هلجــوم مســؤولني ضتعــرُّ حــادث ذلــك يف مبــا حــوادث،
ــب ــة جان ــة جمموع ــة حملي ــ تابع ــوطين ادلالحت ــا ال ــدو فيم ــه يب  أن

 النفســية احلــواجز فــإن ذلــك، علــى وعــالوة مــنظم. احتجــاج
 هــذا ويف النطــاق، واســعة تــزال ال الطــرفني بــني والسياســية

__________ 

  )٨٥(  S/1997/438  وAdd.1.  

 رئــيس بــني انتظــاره طــال الــذي االجتمــاع عقــد فــإن الصــدد،
 بعمليـــة التعجيـــل إىل يـــؤدي أن ميكـــن يونيتـــا وزعـــيم أنغـــوال
 وإعـادة  اجلنود من أللوفا عشرات تسريح أنوذكر  السالم.

ــاجهم ــدين اجملتمــع يف إدم ــزال ال امل ــن ي ــرز م يف  التحــديات أب
 علـى  املـاحنني  أخـرى  مرة ثهو حيو لوساكا. بروتوكولإطار 
ــدمي ــيت املســاعدة تق ــا احلاجــة متــس ال ــة إىل إليه  اهلجــرة منظم
 مت الــيت املكاســب تعزيــزول التســريح. بــرامج أجــل مــن الدوليــة
 إىل حاجـة  هنـاك  سـتكون  السالم، عملية يف اآلن حىت حتقيقها
 املتحـــدة لألمــم  بالتــدريج،  متنــاقص  ولكنــه  مســتمر،  وجــود 
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  هنايـة  بعـد بأن ُتنشـأ   أوصى، فقد ولذلك،
 بعثــة باســم تعــرف جديــدة عمليــة أنغــوال، يف للتحقــق الثالثــة
 متوز/يوليـــه ١ مـــن اعتبـــارا أنغـــوال يف املتحـــدة األمـــم مـــراقيب
 التنظيمــي. وهيكلــها البعثــة هــذه لواليــة وصــفا ردوأو ١٩٩٧
 منـها  تتكـون  الـيت  والعناصـر  اجلديـدة  البعثـة  أداء أن إىل وأشار
 التسـريح،  عمليـة  إجنـاز  مثـل  حمـددة،  مؤشـرات  مقابـل  سيقاس
 األنغوليـة  املسـلحة  القـوات  يف السـابقني  يونيتـا  حمـاريب  وإدماج

ــة والشــرطة ــة، الوطني ــراد وإدمــاج األنغولي ــ أف  مجيــع يف ايونيت
 األساســـية. املهـــام مـــن ذلـــك وغـــري الدولـــة إدارة مســـتويات
 فقـد  إجنـاز،  إىل حباجـة  تـزال  ال اليت املهام ضخامةإىل  وبالنظر
ــى ــة بإنشـــاء أوصـ ــرة اجلديـــدة البعثـ ــهر ســـبعة لفتـ  حـــىت أشـ

ــدها ،جيــري١٩٩٨ شــباط/فرباير ١ ــدرجييا ســحبها بع ــا ت  وفق
   العام. هناية لولحب األمن جملس إىل تقدميها يعتزم اليت للخطط

ــة ذاهتـــا     الـــرئيس انتبـــاه اجمللـــس إىل  وّجـــه ويف اجللسـ
 .)٨٦(مشروع قرار كان قد أعد أثناء مشاورات اجمللس السابقة

 والـدول  األورويب االحتاد عن نيابة هولندا ممثل تكلمو  
 مشـروع  سـيعتمد  اجمللـس  أن ذكرف .)٨٧(واملنحازة إليه املنتسبة

__________ 

  )٨٦(  S/1997/498.  
  )٨٧(  S/PV.3795، بلغاريا وبولندا واجلمهورية التشـيكية   ٢صفحة ال)

ــا     ــا وهنغاري ــربص وليتواني ــلوفينيا وق ــا وســلوفاكيا وس  ،وروماني
  .يسلندا والنرويج)وكذلك أ
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ــ األمـــم بعثـــة ينشـــئ قـــرار  الـــيت أنغـــوال، يف للمراقبـــة دةاملتحـ
 أنغــوال. يف للتحقــق الثالثــة املتحــدة األمــم بعثــة مهــام ستتســلم
 للتطـورات  نتيجـة  أنغوال يف للمراقبة املتحدة األمم بعثةوجتيء 
 الوطنيـة،  واملصـاحلة  الوحـدة  حكومة تشكيل فيها مبا اإلجيابية،
 عتطبيـ  يف والبـدء  ،الوطنيـة  اجلمعيـة  يف يونيتـا  نـواب  ومشاركة
 مجهوريــة يف األخــرية التطــورات أدت وقــد احلكوميــة. اإلدارة
وذكـر   أنغـوال،  يف التـوترات  زيادة إىل )٨٨(الدميقراطية الكونغو

 ويسـمحا  املتحـدة  األمـم  مـع  يتعاونـا  أن اجلانبني على جيب أنه
 سـيطرهتما.  حتـت  الواقعـة  املنـاطق  إىل عائق أي دون بالوصول

 اإلقلـيم  داخـل  مبكـر  مـاع اجت عقـد  أن األورويب االحتاد يرىو
 معـارض  حزب أكرب وزعيم أنغوال مجهورية رئيس بني الوطين
 السياسـي.  التـوتر  ختفيـف  يف كـبرية  بدرجـة  اإلسـهام  شأنه من
 املنطقـة  يف احلرجـة  العسـكرية  احلالة كذلك حيل أن شأنه ومن

 وميثــل الدميقراطيــة. الكونغــو ومجهوريــة أنغــوال بــني احلدوديــة
 وحتويـل  منحـاز  غـري  إذاعـي  مرفـق  إىل ونيتاي إذاعة حمطة حتويل
 يـــتعني متبقـــيني سياســـيني جـــانبني سياســـي حـــزب إىل يونيتـــا
 يف للمراقبــة املتحــدة األمـم  بعثــة أن إىل وأشـار  منــهما. الفـراغ 
 الـذي  اإلنسـان،  حقـوق  ميـدان  يف هام دور هلا سيكون أنغوال

 لقلــقا مصــادر ومــن أنغــوال. يف للقلــقمــدعاة  يشــكل يــزال ال
 أنالالجــئني تــرى   لشــؤون املتحــدة األمــمأن مفوضــية  أيضــا

 املســرحني. واجلنــود الالجــئني لعــودة مواتيــة ليســت الظــروف
 التسـريح  أجـل  مـن  األمـوال  مـن  املزيـد  إتاحـة  الضـروري  منو

ــن ــل ومـ ــرامج أجـ ــية بـ ــادة املفوضـ ــئني إلعـ ــى الالجـ ــد علـ  حـ
  .)٨٩(سواء

 
__________ 

، أبلغــت الدولــة العضــو ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢٠برســالة مؤرخــة   )٨٨(  
بأن اسـم  األمانة العامة  “زائري”سابقا باسم اليت كانت تعرف 

مجهوريـــة ”صـــبح فأأيار/مـــايو  ١٧تلـــك الدولـــة قـــد تغـــري يف 
  .“الكونغو الدميقراطية

  .٣ و ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٩(  

 دخــل قــد لوســاكا بروتوكــول أن أنغــوال ممثــل ذكــرو 
 الـذي  الكـثري  هنـاك  يزال ال أنه من الرغم عل النهائية، مرحلته
 الوطنيـة  واملصـاحلة  الوحـدة  حكومـة وقـال إن   به. القيام ينبغي

 تأثريمهـا وإن كـان   طبيعية، بطريقة اآلن كالمها يعملوالربملان 
 املســـائل مجيـــع حتســـم مل إذا يتـــأثر قـــد الســـالم عمليـــة علـــى

 مــن التعــاون فراتــو عــدم بســبب املعلقــة والسياســية العســكرية
 مــن كــبرية كميــات متتلــك يونيتــا تــزال وال يونيتــا. جانــب
 الثالثـة،  التحقـق  بعثـة  إىل عنـها  يبلـغ  مل الـيت  والقوات األسلحة

 يفاحلــاكم  لنظــامل الــدعم يقــدمالقــوات  مــن الكــثري كــانو
 هـــذه مجيـــع ســـالح نـــزع وينبغـــي الســـابقة. زائـــري مجهوريـــة
 شـهدت  ولقد تسرحيها.و اإليواء مراكز يف وجتميعها القوات،
ــاطق ــد الشــرقية الشــمالية املن ــات يف للبل ــدفقا األخــرية األوق  ت
 اجلنـود  فـيهم  مبـن  السـابقة،  زائـري  مجهورية من للقادمني مكثفا
 ميليشـيا  يف وأعضـاء  السـابق  الزائريي للنظام نواملوال نوالسابق
 شـــعرت قـــد احلكومـــة أن وذكـــر الســـابقة، الروانديـــة اهلوتـــو

ــا ــا بالتزامه ــراءات ذباخت ــبة إج ــن مناس ــدم أجــل م  الســماح ع
 مفــوض مــع بالتعــاون احلكومــة وتعمــل البلــد. حــدود بانتــهاك

 املشـكلة.  هـذه  حلـل  الالجـئني  لشـؤون  السـامي  املتحـدة  األمـم 
 تــزال  ال الســالم لعمليــة العســكرية  املســائل لكــون ومراعــاة
أن يؤجــل مؤقتــا انســحاب   اقتراحــهيكــرر وفــد بلــده   معلقــة،
 املهمـة  سيما وال األساسية املهام تنجز حىت الزرق اخلوذ ذوي

 بعثـة  مـع  الكامـل  بالتعـاون  بلـده  تعهد عن وأعرب العسكرية.
 القـرار،  ملشـروع  حكومتهتأييد  عن وأعرب هلا ودعمه املراقبة
 يف التحسـينات  بعـض  إجـراء  تفضل كانت أهنا من الرغم على

 .)٩٠(مضمونه

 هـي  تحـدة امل األمم مراقيب بعثة أن الربتغال ممثلوذكر  
 املتحـدة  لألمـم  وستسـمح  أنغـوال،  يف الوضـع  على السليم الرد
 ومـن  هشـة.  زالـت  مـا  عملية وهي بالعملية، مرتبطة تبقى بأن

 أن وهــي الرســالة يتفهمــوا أن األنغــوليني علــى أخــرى، جهــة
__________ 

  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٩٠(  
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 عــن وأعـرب  الســالم. لتعزيـز  الفرصــة هـذه  يغتنمــوا أن علـيهم 
 مـن  كـل  بـني  تظـاره ان طـال  الـذي  االجتماع ينعقد أن يف أمله

ــيس ــوال رئ ــيم أنغ ــا وزع ــوال داخــل يونيت ــرب يف أنغ ــت أق  وق
ــار ممكــن. ــة العناصــر أن إىل وأش ــة املختلف ــراقيب لبعث ــم م  األم
 املرحلــة هــذه يف حامســا دورا تلعــب ســوف أنغــوال يف املتحــدة
ــة مــن املهمــة  لرصــد ســيكون األخــص، وعلــى الســالم. عملي

 أثــر اإلنســانية اعداتواملســ اإلنســان حبقــوق املتعلقــة اجلوانــب
 يف سـينبثق  الـذي  احلـرب  بعد ما جمتمع نوع على املدى طويل

 التأييـد  كـل  بلـده  تأييـد  عـن  أعـرب  السـياق،  هـذا  ويف أنغوال.
 أنغـوال  يف ةاملتحـد  األمـم  مـراقيب  بعثـة  يف الشرطة عنصر لتقوية

 واملصــاحلة التســامح لتعزيــز السياســية مســاعداهتا إىل باإلضــافة
ــة. ــا القوميـ ــق وفيمـ ــكرية، باجلوانـــب يتعلـ ــرب العسـ ــن أعـ  عـ
 االنسـحاب  سـرعة  مـدى  أنوهـو   رأيـه  العـام  األمني مشاطرته

ــد ال ــه أن ب ــز يف والتقــدم أنغــوال يف الوضــع ميلي  ،الســالم تعزي
 .)٩١(بامليزانية املتعلقة اخلارجية القيود  ال

ــر  ــل وذكـ ــا ممثـ ــكيلأن  فرنسـ ــة تشـ ــدة حكومـ  الوحـ
 نقطـة  شـكال  قـد  السياسـية  احليـاة  يف يونيتـا  ومشـاركة  الوطنية
 يف األحــداث أن إىل وأشــار املصــاحلة. طريــق يف حامســة حتــول
ــابقة زائـــري ــا كانـــت السـ  أخـــرى ومـــرة أنغـــوال يف أصـــداء هلـ

 طريــق حنــو األنغوليــة األحــزاب الصــادمة املوجــة اكتســحت”
 مراحـل  استكمال بسبب التصعيد تفادي أمكن وقد .“اجملاهبة
 شـروط  أن أظهـرت  ألخـرية ا التـوترات  ولكن ذلك. قبل هامة

 األول املقـام  يف اسـتهزاء  موضـع  زالـت  مـا  لوساكا بروتوكول
 هامـة.  عسـكرية  بقـوة  حتـتفظ  زالـت  مـا  الـيت  يونيتا جانب من

 أن تفهــــم وأن اللتزاماهتــــا ُتخلــــص أن يونيتــــا علــــى وجيــــب
 تتـيح  أن على القادرة وحدها هي السياسية احلياة يف املشاركة

  .)٩٢(للمستقبل إمكانيات هلا
__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  
  .١٢صفحة الاملرجع نفسه،   )٩٢(  

وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن تأييده لسـحب بعثـة     
األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق يف أنغــوال وإنشــاء بعثــة مــراقيب   
األمم املتحـدة للمتابعـة ووافـق علـى وجـوب احتفـاظ العمليـة        
بعنصر عسكري بينما يستمر التسريح، ورحب أيضا بالقـدرة  

نســـان. املتزايــدة للرصـــد والتحقيـــق يف انتـــهاكات حقـــوق اإل 
ــة       ــة لبســط إدارة الدول ــوترية البطيئ ــق إزاء ال وأعــرب عــن القل
واســتمرار جــو مــن انعــدام الثقــة بــني األطــراف، وذلــك رغــم  
إحـــراز تقـــدم هـــام يف عمليـــة الســـالم. وقـــال إن الصـــدامات  
العسكرية هددت عملية السالم بـاخلطر يف األسـابيع األخـرية،    

ــد ا    ــق إزاء تزايــ ــاورها القلــ ــده يســ ــة بلــ ــوات وأن حكومــ لقــ
العســكرية يف مشــال أنغــوال. وأعــرب عــن أملــه يف أن يتــاح       
ــة الوصــول     للوجــود العســكري املتبقــي لألمــم املتحــدة إمكاني
الكاملة إىل املناطق اليت يرغب يف إجراء التحقيـق فيهـا، وأكـد    
أن اهلجمات اليت شنتها يونيتا ضد موظفي بعثة األمم املتحـدة  

فضـا باتـا. وقـال إنـه يوافـق      الثالثة للتحقق يف أنغوال مرفوضة ر
ــة التســريح دون       ــال عملي ــة ماســة إلكم ــاك حاج ــى أن هن عل

  .)٩٣(تأخري  أدىن
وأعــــرب ممثــــل الصــــني عــــن القلــــق إزاء انــــدالع        

الصراعات العسـكرية يف بعـض أجـزاء البلـد وعـدم اسـتكمال       
تسريح األفراد العسكريني التابعني ليونيتا. وأكـد أن املمارسـة   

هود أن تتركـز علـى التنميـة االقتصـادية     أثبتت أنه ال ميكن للج
واالجتماعية إال إذا كان هناك مناخ سلمي ومستقر. وأعـرب  
عــن أملــه يف أن تعمــل احلكومــة األنغوليــة ويونيتــا علــى اغتنــام 
الفرصة التارخيية ليستكمال املهام املعلقـة يف امليـدانني السياسـي    

ل أمـام  والعسكري، وليحققا املصـاحلة الوطنيـة ممـا ميهـد السـبي     
التعمري والتنمية الوطنيني. وقـال إن تسـوية مسـألة أنغـوال تقـع      
يف هنايــة املطــاف علــى عــاتق شــعب أنغــوال ذاتــه، ولكــن علــى 
اجملتمــع الــدويل أيًضــا مســؤولية النــهوض بعمليــة الســالم يف       
أنغــوال وتيســري جهــود أنغــوال لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــة. فقــد 

__________ 

  )٩٣(  S/PV. 3795 ١٣و  ١٢، الصفحتان.  
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ــة الســـالم يف أنغـــوال منعط  ــا، وهـــي يف  بلغـــت عمليـ ــا حامسـ فـ
مسيس احلاجة إىل دعم قـوي مـن اجملتمـع الـدويل مبـا يف ذلـك       
األمم املتحدة. وهلذا فهو يؤيد من حيث املبـدأ توصـية األمـني    
العام بإنشاء بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف أنغوال. ويف الوقت 
ذاته أكد أنه ينبغي جمللس األمن، من ناحيـة املبـدأ، أال يتـدخل    

ئل الــيت تقــع ضــمن اختصــاص هيئــات األمــم املتحــدة  يف املســا
ــاه بعـــض     ــة جتـ ــديها آراء خمتلفـ ــال إن الصـــني لـ األخـــرى. وقـ
الوظائف الـيت يفـوض اجمللـس بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف        
أنغوال هبا. وهلـذا فالصـني لـديها حتفظـات علـى بعـض أحكـام        
مشروع القرار. ومع ذلك، بغية املساعدة على إحالل السـالم  

قيــق التنميــة يف أنغــوال يف موعــد مبكــر، ومراعــاة لرغبــات  وحت
أنغوال وغريها من األطراف املعنية، سيصوِّت وفد بلده لصـاحل  

  .)٩٤(مشروع القرار
نه يسر الواليـات املتحـدة   إممثل الواليات املتحدة وقال   

ــد      ــن يف تأييـ ــس األمـ ــرين يف جملـ ــاء اآلخـ ــم إىل األعضـ أن تنضـ
لـة جديـدة يف اشـتراك األمـم     مشروع القـرار الـذي يدشـن مرح   

الواليـات املتحـدة   وتـدعو  املتحدة يف عملية السـالم يف أنغـوال.   
حكومة أنغـوال ويونيتـا إىل اسـتكمال عمليـة السـالم واملصـاحلة       

ــة.  ــنفس    والوطني حــث حكومــة أنغــوال علــى التحلــي بضــبط ال
ا إىل أن الســالم مرحلتــها األخــرية، مشــري حيــث تــدخل عمليــة 
القلق إزاء حتركـات القـوات وانتــهاكات   بــحكومـة بلـده تشـعر    

وقـــف إطـــالق النـــار يف املقاطعـــات الشـــمالية الشـــرقية، ودعـــا 
حكومة أنغوال إىل الكف فوًرا عن القيام بأيـة أعمـال عسـكرية    

وقــال إن  .مــن طــرف واحــد خــارج إطــار بروتوكــول لوســاكا
ا يف طرة احلكوميــة حمــددة حتديــدا واضــحإجــراءات تطبيــع الســي

ا اعتقـاده أيضـ  كا وجيب اتباعهـا. وأعـرب عـن    بروتوكول لوسا
أن االتفاق املتعلق بالرموز الوطنية من شأنه أن يسهم يف عملية 

ل التام ألنغوال املصاحلة الوطنية. وحث االحتاد الوطين لالستقال
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

ا وبصـورة تامـة املهـام السياسـية والعسـكرية      على أن يكمل فور
يــتفهم   بلــده  الــيت وافــق عليهــا يف لوســاكا. وأفــاد بــأن وفــد      

اإلبقـاء علـى مشـاركته يف     الشواغل األمنية ليونيتـا، وأنـه ينـوي   
يد الطرفني بضماناهتما األمنية املتبادلـة، إال أن الوقـت   ضمان تق

قد طال لكي تقوم يونيتا باإلعالن عن عناصرها املسلحة ونزع 
علـى االنضـمام إىل االجتـاه السـائد      ومحلـها أسلحتها وتسـرحيها  

  )٩٥(ية سلمية سياسية.املتمثل يف عمل
ا يف جمموعـة  وقال ممثل االحتاد الروسـي، بوصـفه عضـو     

الدول الثالث املراقبة للتسوية األنغولية ودولة مسـامهة بقـوات،   
ن مشروع القرار الذي سيعتمده جملـس األمـن بشـأن االنتقـال     إ

من بعثة التحقق الثالثة إىل بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال     
رية يف حتقيق أهداف عملية السالم. ومشروع القرار له أمهية كب

له هدف حمدد إذ يركز اهتمام األطراف األنغولية على املسـائل  
السياســية والعســكرية ذات األولويــة للتســوية الــيت جيــب عليهــا  
حسمها. وقال إنه مما يبعـث علـى القلـق بصـورة خاصـة احلالـة       

زت نتيجة التغلغل يف املتوترة يف املناطق الشمالية الشرقية اليت بر
إقليم أنغوال من جانب جنود يونيتا املسلحني وقـوات احلكومـة   
الرواندية السـابقة واجلـيش الـزائريي السـابق، وحمـاوالت يونيتـا       
حتقيق إمكانيـات عسـكرية هامـة. وأوىل أمهيـة خاصـة ألحكـام       
مشروع القرار املتعلـق ببسـط إدارة الدولـة دون إعاقـة حلكومـة      

ــة،   الوحــدة واملصــاحل  ــع أحنــاء األراضــي الوطني ــة يف مجي ة الوطني
ومطالبة يونيتا بأن تقدم دون إبطاء معلومات كاملـة عـن مجيـع    

ـــ   ــيطرهتا بغي ــراد املســـلحني اخلاضـــعني لسـ ــهم األفـ ة التحقـــق منـ
ل لوسـاكا.  ا لربوتوكـو وجتريدهم مـن السـالح وتسـرحيهم وفقـ    

 يقدم فرصة للرصد الفعال ملسار عمليةوقال إن مشروع القرار 
ــالســالم وكــذلك للتك  ــزمين املعــد   يف ات الضــرورية للجــدول ال

  .)٩٦(لسحب قوات األمم املتحدة يف أنغوال
__________ 

  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٥(  
  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٦(  
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وبينمــا أفــاد عــدة مــتكلمني آخــرين بــأهنم يؤيــدون         
مشروع القرار وإنشـاء بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال،       
فقــد أعربــوا عــن القلــق أيضــا إزاء تــواتر أنبــاء عــن اشــتباكات  

روا إىل التقــــدم احملــــرز يف عمليــــة الســــالم    خطــــرية. وأشــــا 
وإســهامات بعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف أنغــوال، وأكــدوا   
علــى ضــرورة إكمــال املهــام املعلقــة. وحــث بعــض املــتكلمني   
رئــيس أنغــوال وزعــيم يونيتــا علــى االجتمــاع والتعــاون بشــأن  

  .)٩٧(املسائل املتبقية
يت ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـو      

ــرار   )، ويف ١٩٩٧( ١١١٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ومجيع القرارات الالحقة، ١٩٩١

ــد   ــالمتها    وإذ يعيـ ــوال وسـ ــدة أنغـ ــه بوحـ ــد التزامـ ــا تأكيـ أيضـ
  اإلقليمية،
دمتها بعثة األمم املتحـدة  باملسامهة الناجحة اليت ق وإذ يعترف  

الثالثة للتحقق يف أنغوال يف إعادة السلم وعمليـة املصـاحلة الوطنيـة علـى     
وبروتوكـول لوسـاكا وقـرارات جملـس األمـن      “ اتفاقات السلم”أساس 

  ذات الصلة،
ــأن تشــكيل حكومــة الوحــدة واملصــاحلة    وإذ يعتــرف   أيضــا ب

  ية،الوطنية يوفر أساسا متينا لعملية املصاحلة الوطن
ضـــرورة قيـــام حكومـــة أنغـــوال واالحتـــاد الـــوطين  وإذ يؤكـــد  

لالستقالل التام ألنغوال، دون مزيد من التأخري، بتنفيذ املهـام السياسـية   
  والعسكرية املتبقية من عملية السلم،

__________ 

 ٦(الربازيــــــل)؛ والصــــــفحة  ٣املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٩٧(  
 ٩(ليســـوتو)؛ والصـــفحة  ٩إىل  ٧(موزامبيـــق)؛ والصـــفحات 

(موريشـــــــيوس)؛  ١١و  ١٠(األرجنـــــــتني)؛ والصـــــــفحتان  
ــفحتان  ١٤و  ١٣والصـــــفحتان  ــا)؛ والصـــ  ١٥و  ١٤(كينيـــ

 ١٥(شـيلي)؛ والصــفحتان   ١٥(مجهوريـة كوريـا)؛ والصــفحة   
بيسـاو)؛ والصـفحتان    -(غينيا  ١٧(بولندا)؛ والصفحة  ١٦ و

ــفحتان  ١٨و  ١٧ ــان)؛ والصـــ ــويد)؛  ١٩و  ١٨(اليابـــ (الســـ
ــفحتان  ــفحتان  ٢٠و  ١٩والصـــ ــر)؛ والصـــ  ٢١و  ٢٠(مصـــ

ــابوي)؛ والصــفحتان   ٢٣ريكا)؛ والصــفحة (كوســتا  ٢٤(زمب
  (زامبيا). ٢٥  و

إزاء زيادة التـوترات يف اآلونـة األخـرية،     وإذ يعرب عن قلقه  
جمـات الـيت شـنها االحتـاد     وخباصة يف املقاطعات الشمالية الشرقية، واهل

  الوطين لالستقالل التام ألنغوال على مراكز البعثة وأفرادها.
أن املسؤولية النهائية عن إمتـام عمليـة السـلم     وإذ يكرر تأكيد  

  تقع على كاهل الشعب األنغويل نفسه،
  حزيــــران/ ٥يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  ،١٩٩٧يونيه 
  لواردة يف تقرير األمني العام؛بالتوصيات ا يرحب  - ١  
، ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١أن ينشــئ، ابتــداء مــن  يقــرر  - ٢  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال، بنفس ما أوصى به األمني العـام يف  
  الفرع السابع من تقريره من أهداف ووالية وهيكل تنظيمي؛

ــة املــراقبني    يقــرر أيًضــا  - ٣   ــة لبعث ــة األولي أن متتــد الوالي
، مـــع توقـــع أن تنجـــز البعثـــة ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١حـــىت 

ــول   ، ويطلــب إىل األمــني  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ١مهامهــا بالكامــل حبل
  ؛١٩٩٧آب/أغسطس  ١٥العام أن يقدم تقريًرا عن احلالة حبلول 

أن تتـوىل بعثـة املـراقبني املسـؤولية عـن       يقرر كذلك  - ٤  
ل بعثـة األمـم املتحـدة الثالثـة     كل ما تبقى يف أنغوال من مكونات وأصو

ــرى     ــكرية الـــيت جـ ــدات العسـ ــا يف ذلـــك الوحـ ــوال، مبـ للتحقـــق يف أنغـ
  تشكيلها، لنشرها حسب االقتضاء إىل أن يتم سحبها؛

إىل األمني العـام أن يسـتمر يف مراعـاة احلالـة      يطلب  - ٥  
يف امليدان والتقدم احملرز يف إجناز اجلوانب ذات الصلة املتبقية من عمليـة  

لسلم، لدى تنفيذ االنسحاب املقرر لوحدات األمم املتحدة العسـكرية  ا
 ٣وأن يقدم تقريًرا عن ذلك يف سياق االسـتعراض املطلـوب يف الفقـرة    

  أعاله؛
ــق االتفــاق املــربم يف    يهيــب  - ٦   ــة أنغــوال أن تطب حبكوم

بـني األمـم املتحـدة وحكومـة أنغـوال بشـأن مركـز         ١٩٩٥أيار/مايو  ٣
حـــدة حلفـــظ الســـالم يف أنغـــوال علـــى بعثـــة املـــراقبني عمليـــة األمـــم املت

وأعضائها، مع ما يلزم من تعـديل، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يؤكـد      
  بصورة عاجلة أنه قد مت القيام بذلك؛

توصية األمني العام بأن يواصل املمثـل اخلـاص    يؤيد  - ٧  
 رئاسة اللجنة املشتركة املنشأة مبوجب بروتوكول لوساكا، والـيت ثبـت  

  أهنا آلية حيوية حلل الرتاع وللتنفيذ؛
حبكومة أنغوال وبوجه خـاص االحتـاد الـوطين     يهيب  - ٨  

لالستقالل التام ألنغوال أن يتعاونا مـع بعثـة املـراقبني تعاونـا كـامال وأن      
  يكفال حرية حركة أفرادها وسالمتهم؛

ــدة   - ٩   ــث بشـ ــوطين    حيـ ــاد الـ ــوال، واالحتـ ــة أنغـ حكومـ
ال بشـكل خـاص، علـى إجنـاز اجلوانـب السياسـية       لالستقالل التام ألنغو
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املتبقية من عملية السلم، مبا يف ذلك تطبيـع إدارة الدولـة يف مجيـع أحنـاء     
اإلقلــيم الــوطين وفقــا جلــدول زمــين وإجــراءات يتفــق عليهــا الطرفــان يف 
سياق اللجنة املشتركة، وحتويل حمطـة إذاعـة االحتـاد الـوطين لالسـتقالل      

فق إذاعي حمايد، وحتويل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل    التام ألنغوال إىل مر
  التام ألنغوال إىل حزب سياسي؛

حكومـة أنغـوال، واالحتـاد الـوطين      احيث بشدة أيض  - ١٠  
لالستقالل التام ألنغوال بشكل خاص، علـى إجنـاز اجلوانـب العسـكرية     
ــع         ــك تســجيل مجي ــا يف ذل ــأخري، مب ــدون ت ــة الســلم ب ــن عملي ــة م املتبقي

عسكرية املتبقية وتسرحيها وإزالة مجيـع العقبـات الـيت تعتـرض     العناصر ال
  حرية حركة األفراد والسلع وجتريد السكان املدنيني من السالح؛

بكل قوة الطرفني االمتناع عـن أي اسـتخدام    يناشد  - ١١  
  للقوة ميكن أن يعوق تنفيذ عملية السلم على الوجه األكمل؛

ثــة املــراقبني بأيــة حبكومــة أنغــوال أن ختطــر بع يهيــب  - ١٢  
  حتركات للجنود، وفقًا ألحكام بروتوكول لوساكا؛

بــأن يقــدم االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام  يطالــب  - ١٣  
ألنغوال إىل اللجنة املشتركة، بدون إبطـاء، معلومـات كاملـة عـن مجيـع      
األفراد املسلحني اخلاضعني لسيطرته، مبا يف ذلك املفرزة األمنيـة التابعـة   

، “شــرطة األلغــام” رب األحــزاب املعارضــة، أي مــا يســمى بـــلــزعيم أكــ
وأفراد االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال املسـلحني العائـدين مـن        
ــابعني لالحتــاد     ــراد مســلحني آخــرين ت ــة، وأي أف خــارج احلــدود الوطني
الوطين لالستقالل التام ألنغـوال مل يـتم إبـالغ األمـم املتحـدة عنـهم مـن        

حقــق منــهم وجتريــدهم مــن الســالح وتســرحيهم وفقــا        قبــل، بغيــة الت  
لربوتوكــول لوســاكا واالتفاقــات املربمــة بــني الطــرفني يف إطــار اللجنــة   

  املشتركة؛
يف أن تســوى املســائل الــيت تــؤخر  يعــرب عــن أملــه  - ١٤  

اآلن التنفيذ التام لربوتوكـول لوسـاكا عـن طريـق عقـد اجتمـاع داخـل        
  عيم أكرب أحزاب املعارضة؛اإلقليم الوطين بني رئيس أنغوال وز

اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املســاعدة لتســهيل  حيـث   - ١٥  
ــادة       ــادة دجمهــم يف اجملتمــع، وإع ــاتلني الســابقني وإع ــة تســريح املق عملي
توطني املشردين، وإنعاش االقتصاد الوطين األنغـويل وإعـادة بنائـه، بغيـة     

  تعزيز املكاسب اليت حتققها عملية السلم؛
لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     عــن تقــديره  يعــرب   - ١٦  

ومــوظفي بعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق يف أنغــوال ملــا قــدموه مــن  
  مساعدة للطرفني يف أنغوال لتنفيذ عملية السلم؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٧  
  
  

ــرر    ــؤرخاملقــــــــ ــه  ٢٣ املــــــــ  ١٩٩٧متوز/يوليــــــــ
  يس): بيان من الرئ٣٨٠٣ (اجللسة

، ١٩٩٧متوز/يوليـه    ٢٣يف  ةاملعقود ،٣٨٠٣يف اجللسة   
اجمللـس   كان قد مت التوصل إليـه يف مشـاورات  وفقا للتفاهم الذي 

ممثل أنغوال، بنـاء  مبوافقة اجمللس، السابقة، دعا الرئيس (السويد)، 
يف ق احلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشة املشاركة على طلبه، إىل 

  التصويت.
ســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نف  

  :)٩٨(عن اجمللس
األعمال األخرية اليت  يعرب جملس األمن عن قلقه العميق إزاء  

سـيما عـدم امتثـال االحتـاد      استهدفت زعزعة االسـتقرار يف أنغـوال، وال  
ــو   ــام ألنغـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ ــرار الـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٨ال للقـ ) املـ

ــه  ٣٠ ــود ١٩٩٧حزيران/يونيــ ــه   وجهــ ــتعادة قدراتــ ــلة الســ ه املتواصــ
ــوطين        ــاد ال ــدمها االحت ــيت ق ــات ال ــس أن املعلوم ــرب اجملل العســكرية. ويعت

ــاريخ     ــة املشــتركة بت ــام ألنغــوال إىل اللجن ــه  ٢١لالســتقالل الت متوز/يولي
فيمـــا يتعلـــق بقـــوام قواتـــه املســـلحة ومـــد نطـــاق إدارة الدولـــة   ١٩٩٧

  رة بالثقة.وأنشطة حمطة إذاعة فورغان غري كاملة وال جدي
اجمللس إساءة معاملة أفراد األمم املتحدة واملنظمات  ويشجب  

ــوطين      ــاد الـ ــيطرة االحتـ ــع لسـ ــيت ختضـ ــاطق الـ ــة يف املنـ ــانية الدوليـ اإلنسـ
لالستقالل التام ألنغوال، باإلضافة إىل مضايقة أفراد بعثة مـراقبني األمـم   

يت يقوم هبـا  املتحدة يف أنغوال يف ممارسة مهامهم. وتعترب هذه األعمال ال
االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال غـري مقبولـة وخمالفـة اللتزاماتـه         

. ويف هـذا الصـدد، يعـرب    رات اجمللسامبوجب بروتوكول لوساكا وقر
اجمللس عن تأييده التام للبيان املشترك الصادر عـن بعثـة املـراقبني وممثلـي     

  .١٩٩٧متوز/يوليه  ١٤الدول املراقبة الثالث يف 
ــوتر يف اجلــزء     و   ــادة حــدة الت يالحــظ اجمللــس مــع القلــق أن زي

الشمايل من البلد تنتشر بسرعة يف املقاطعات الوسطى واجلنوبية مع مـا  
ينجم عن ذلك من آثار شديدة اخلطـورة علـى تنفيـذ املهـام املتبقيـة مـن       

 ١١١٨عمليــة الســلم، مبــا فيهــا املهــام املشــار إليهــا يف قــرار اجمللــس         
جمللــس بكــال الطــرفني االمتنــاع عــن أي اســتعمال   ). ويهيــب ا١٩٩٧(

  للقوة، وفقا اللتزاماهتما مبوجب بروتوكول لوساكا.
ويهيب اجمللس أيضا بكال الطرفني مواصـلة العمـل مـع اللجنـة       

املشتركة بشكل وثيق، ويهيب باالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  
__________ 
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فالـة حريـة انتقـال    بوجه خـاص، التعـاون الكامـل مـع بعثـة املـراقبني وك      
  موظفيها وسالمتهم، وكذلك موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية.

ويؤكد اجمللس من جديـد اعتقـاده أن عقـد االجتمـاع املنتظـر        
منذ وقت طويل، داخل إقليم أنغوال، بني رئـيس أنغـوال وزعـيم االحتـاد     
ــام ألنغــوال ميكــن أن يســاهم مســامهة كــبرية يف      ــوطين لالســتقالل الت ال

  يف حدة التوتر ويف عملية املصاحلة الوطنية.ختف
ويالحظ اجمللس مع القلـق التقـارير الـواردة مـن بعثـة املـراقبني         

اليت تفيـد بـأن طـائرات غـري مـأذون هلـا قـد هبطـت يف اإلقلـيم اخلاضـع           
ــام ألنغــوال. ويف هــذا الســياق،     لســيطرة االحتــاد الــوطين لالســتقالل الت

مـن القـرار    ١٩ل امتثـاال تامـا للفقـرة    يهيب اجمللس جبميع الدول أن متتث
  .١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٥) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤

ويؤكـد اجمللــس مـن جديــد اســتعداده للنظـر يف فــرض تــدابري،      
 ٨٦٤مــن القــرار  ٢٦مــن بينــها التــدابري املــذكورة بالتحديــد يف الفقــرة 

)، مــا مل يتخــذ االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال فــورا  ١٩٩٣(
ــه مبوجــب بروتوكــول    خطــو ــاء بالتزامات ات حمــددة ال رجعــة فيهــا للوف

لوســاكا. وينبغــي أن تشــمل هــذه اخلطــوات نــزع ســالح مجيــع قواتــه،  
وحتويل حمطة إذاعة فورغان التابعة لـه إىل مرفـق إذاعـي حمايـد والتعـاون      
التام يف عملية تطبيع إدارة الدولة يف مجيع أحناء أنغوال. ويطلب اجمللـس  

العام أن يبقيه على علم تام بتنفيذ تلك املهام وأن يقّيم تنفيذ  إىل األمني
ــره الــذي ســيقدم      ــام ألنغــوال هلــا يف تقري االحتــاد الــوطين لالســتقالل الت

  ).١٩٩٧( ١١١٨وفقا للقرار  ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٥حبلول 
وسيواصل اجمللس رصد احلالـة يف أنغـوال عـن كثـب وسـيبقي        

  املسألة قيد نظره.
  

ــؤ    ــرر املـــــ ــطس  ٢٨رخ املقـــــ  ١٩٩٧آب/أغســـــ
  )١٩٩٧( ١١٢٧): القرار ٣٨١٤ (اجللسة

ــة    ــودة يف ٣٨١٤يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٨، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (اململكــة املتحــدة)،  
مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي األرجنــتني وأنغــوال والربازيــل وجنــوب 

يقيــــا وزمبــــابوي وغينيــــا وكنــــدا ولكســــمربغ وليســــوتو  أفر
ــاركة يف    ــهم، إىل املشـ ــاء علـــى طلبـ ــق، بنـ ومـــالوي وموزامبيـ

  املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت.
ويف اجللســة نفســها، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه   

ــؤرخ     ــام املـ ــني العـ ــي لألمـ ــر املرحلـ ــطس  ١٣التقريـ آب/أغسـ

املتحدة يف أنغوال، املقـدم عمـال    عن بعثة مراقيب األمم ١٩٩٧
  .)٩٩()١٩٩٧( ١١١٨من قرار جملس األمن  ٣بالفقرة 
وقال األمني العام يف تقريره إنه منذ توقيع بروتوكـول    

لوساكا وعملية السلم يف أنغوال تواجـه عـددا مـن الصـعوبات     
الكربى. والطرفان يـتحمالن مسـؤولية ثقيلـة بالنسـبة ملسـتقبل      

أن حيجما عن أي عمل يؤدي إىل جتـدد   عملية السلم، وينبغي
ــد       ــة ق ــة الراهن ــه مــن الواضــح أن احلال ــه ذكــر أن ــال. إال أن القت
جنمــت أساًســا عــن تبــاطؤ يونيتــا يف تنفيــذ التزاماتــه املقــررة        
مبوجب بروتوكول لوساكا، ومـن بينـها حتويـل يونيتـا بصـورة      
حقيقيــة إىل حــزب سياســي. وكــرر تأكيــد أن اجملتمــع الــدويل  

أقل من تنفيذ صادق وغري مشروط هلذه االلتزامـات.  ينتظر  ال
وأعرب عن أمله يف أن اجمللس سيواصل ممارسة سـلطته واختـاذ   
كافة اخلطوات الالزمة لضمان االمتثـال التـام لقراراتـه، مبـا يف     

) والبيان الرئاسـي املـؤرخ   ١٩٩٧( ١١١٨ذلك أحكام قراره 
ــه يعتــزم مبوافقــة  )١٠٠(١٩٩٧متوز/يوليــه  ٢٣ جملــس . وقــال إن

األمــن، معــاودة إرجــاء انســحاب الوحــدات العســكرية لألمــم 
فــردا   ٢ ٦٥٠ املتحــدة مــن أنغــوال، واالحتفــاظ يف البلــد بـــ     

. وقـد أخـذ   ١٩٩٧عسكريا حىت هنايـة تشـرين األول/أكتـوبر    
يف اعتبــاره لــدى اختــاذه هــذه اخلطــوة، أخــذ يف اعتبــاره احلالــة  

مـن حكومـة أنغـوال    اخلطرية السائدة يف أنغوال، والرغبة املعلنة 
يف االحتفاظ يف البلد بوجود كبري احلجم لألمـم املتحـدة حـىت    

  انتهاء عملية التسريح.
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ــه ال ويف اجللســة نفســها، وجَّ

مشروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد الروسـي والربتغـال الواليـات        
  )١٠١(املتحدة األمريكية.

__________ 

  )٩٩(  S/1997/640.  
)١٠٠(  S/PRST/1997/39.  
)١٠١(  S/1997/669.  
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انتبـاه أعضـاء   ويف اجللسة نفسها، وجَّـه الـرئيس أيضـا      
اجمللس إىل التنقيحات املزمع إدخاهلا على نص مشروع القـرار  

. ووجه انتبـاه اجمللـس كـذلك إىل رسـالة     )١٠٢(يف صيغته املؤقتة
ــة  ــه  ٣١مؤرخـ ــس    ١٩٩٧متوز/يوليـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ

، حييــل هبــا نــص رســالة )١٠٣(األمـن مــن املمثــل الــدائم للربازيـل  
العالقـات اخلارجيـة   مـن وزيـر    ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٢٨مؤرخة 

موجهـة   ١٩٩٧آب/أغسـطس   ٢٠بالربازيل؛ ورسالة مؤرخة 
إىل األمني العام من املمثـل الـدائم للكسـمربغ، حييـل هبـا نـص       
البيــــــــان الصــــــــادر عــــــــن رئاســــــــة االحتــــــــاد األورويب يف  

بشـــــــأن عمليـــــــة الســـــــالم يف  ١٩٩٧آب/أغســـــــطس  ١٣
  .)١٠٤(أنغوال

وكــول وذكــر ممثــل أنغــوال أّنــه منــذ التوقيــع علــى بروت  
لوســاكا مل يكتمــل إنشــاء اإلطــار املتــوخى مبوجــب اتفاقــات    

يزال هنـاك جيشـان: القـوات املسـلّحة األنغوليـة،       السالم، وال
ــوال      ــام ألنغـ ــتقالل التـ ــوطين لالسـ ــاد الـ ــابع لالحتـ ــيش التـ واجلـ
(يونيتا). ونتيجة لذلك، تصـاعدت التـوّترات وحـدث تـدهور     

لــــد بأســــره. خطــــري يف احلالــــة السياســــية والعســــكرية يف الب 
ووحدات يونيتـا العسـكرية الرئيسـية، الـيت مل ُتنَتـزع أسـلحتها       
ــها وإعــادة      ــها لــدى األمــم املتحــدة، جيــري تدريب ــغ عن ومل ُيبلَّ
تزويـدها باألســلحة. واالســتمرار يف احــتالل أجــزاء مــن إقلــيم  
البلـــد مكّـــن يونيتـــا مـــن االحتفـــاظ ببنياهتـــا العســـكرية ومـــن   

ستخرجة من تلك املناطق يف متويـل  استغالل املوارد الطبيعية امل
ــالم     ــات السـ ــى أنّ اّتفاقـ ــد علـ ــتكلّم التأكيـ ــاد املـ ــا. وأعـ حرهبـ

__________ 

البـالغني  ”(أ) من املنطوق ينبغي أن تضاف كلمتـا   ٤يف الفقرة   )١٠٢(
(ب) مــن املنطــوق  ٤، ويف الفقــرة “أفــراد”قبــل كلمــة “ مــن

، ويف “أفـراد ”قبـل كلمـة   “ البـالغني مـن  ”كلميت  ينبغي إضافة
األشــخاص ”(أ) مــن املنطــوق ينبغــي إضــافة عبــارة  ١١الفقــرة 

  “.أفراد أسرهم املباشرين”قبل عبارة “ البالغني من
)١٠٣(  S/1997/600.  
)١٠٤(  S/1997/658.  

األنغولية وبروتوكول لوساكا يظالن ميثالن األسـاس الشـرعي   
واجملدي والوحيد لتسوية الـرتاع. وشـّدد علـى أنّ مـن واجـب      
جملس األمن أن يتحّمل قدرا من املسؤولية عن حسم الصـراع  

ــويل،  ــم      األنغ ــاق األم ــه ميث ــاط ب ــذي أن ــاز ال ــه اجله ــك ألن وذل
املتحدة سلطة وآليات صون السلم واألمن يف العـامل. وقـد آن   
األوان لتطبيق اجملموعة الثانيـة مـن العقوبـات املنصـوص عليهـا      

). وذكــر أن حكومــة أنغــوال تؤيــد    ١٩٩٣( ٨٦٤يف القــرار 
ار مــن مشــروع القــر ٤تأييــدا تامــا التــدابري الــواردة يف الفقــرة  

الــذي ســيجري التصــويت عليــه، وذلــك ألهنــا تعتقــد اعتقــادا    
راسخا أن هذه التدابري تشكل أداة فعالة من شـأهنا أن تسـاعد   
يف منــع احلــرب واإلســراع بعمليــة الســالم. وقــال إن األمــم       

يزال يتعني عليهـا االنتـهاء مـن تنفيـذ املهـام احليويـة        املتحدة ال
بتوصــية األمــني  لــدعم العمليــة، ولــذلك ترحــب حكومــة بلــده

ــرار اجمللــس إرجــاء انســحاب الوحــدات العســكرية     ــام وبق الع
ــد      ــده تؤّيـ ــة بلـ ــر أن حكومـ ــام ذكـ ــدة. ويف اخلتـ ــم املتحـ لألمـ

  .)١٠٥(بالكامل مشروع القرار
وتكلّم ممثـل لكسـمربغ بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب        

، فذكر أنه على الرغم مـن  )١٠٦(والبلدان املنتسبة واملنحازة إليه
تـــزال عمليـــة الســـالم تواجـــه مصـــاعب   املبذولـــة، الاجلهـــود 

ــالغ إزاء اســتمرار     ــالقلق ب خطــرية. ويشــعر االحتــاد األورويب ب
ــوتر الــذي يســود البلــد، وهــو حيــث بقــوة حكومــة أنغــوال      الت
ويونيتا، باألخص، علـى بـذل مـا يف وسـعهما لتحسـني احلالـة       

ار ولالمتناع عن استخدام القوة. وأشار إىل أنه منذ اختـاذ القـر  
) وعلــى الــرغم مــن التــذكريات املتكــررة، مل  ١٩٩٧( ١١١٨

متتثل يونيتا ملطالب اجملتمع الـدويل. وقـال إنّ االحتـاد األورويب    
يؤّيد أيًضا، نظـرا للحالـة األمنيـة، اقتـراح األمـني العـام تأجيـل        

__________ 

)١٠٥(  S/PV.3814 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
بولنــــدا  : إســــتونيا وبلغاريــــا و ٩املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )١٠٦(

واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـربص      
  والتفيا وليتوانيا والنرويج وهنغاريا.
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ــدة يف      ــم املتحـ ــة لألمـ ــكرية التابعـ ــدات العسـ ــحاب الوحـ انسـ
ألمـني العـام الـيت مفادهـا     أنغوال. ويشاطر االحتاد وجهـة نظـر ا  

أنّ عقد اجتماع بني رئيس أنغوال وزعـيم يونيتـا مـن شـأنه أن     
يســاعد كــثًريا علــى حتســني املنــاخ السياســي وتقــّدم عمليــة        

  .)١٠٧(املصاحلة الوطنية
وتكلّــم ممثــل االحتــاد الروســي قبــل التصــويت فشــّدد      

على أنّ التسوية النهائية يف أنغوال مل حتقق ومثـة خطـر حقيقـي    
 أن تصاب عملية السالم بانتكاسة. وتدهور احلالـة يقتضـي   يف

تفحصا دقيقا من جانب جملس األمن واألمني العـام، وجهـوًدا   
مضاعفة من قبل ممثله اخلـاص وبعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف      
أنغوال، وكذلك من قبل الدول املراقبـة الـثالث ومنـها االحتـاد     

ــاك، يف ضــوء     ــائال إنّ هن ــة،   الروســي. وأضــاف ق ــور احلال تط
مربِّرات قوية إلدخال تعديالت على عملية سـحب الوحـدات   
العسكرية التابعة لألمم املتحدة من أنغـوال. ومـن حـق اجملتمـع     
ــا يف املقــام األول،    الــدويل أن يطالــب حكومــة أنغــوال، ويونيت
بتنفيذ اجلوانب املتبقية من عمليـة السـالم تنفيـذا كـامال ودون     

ي أعمـال إضـافية قـد تـؤدي إىل تفـاقم      إبطاء وباالمتناع عـن أ 
الوضع. وهذا بالتحديد مـا كـان يهتـدي بـه االحتـاد الروسـي،       
باالشــتراك مــع العضــوين اآلخــرين يف جمموعــة الــدول املراقبــة   
الثالث، يف صياغة مشـروع القـرار. فيونيتـا تتحّمـل املسـؤولية      
ــا تتحــدى األمــم     ــة. وقــال إن يونيت ــة الراهن الرئيســية عــن احلال

دة وجملس األمـن، ولـيس لـدى اجملتمـع الـدويل أي خيـار       املتح
سوى الرّد بالشكل املناسب. ولذلك، يتضّمن مشروع القـرار  
جزاءات إضافية سـُتفرض علـى يونيتـا. وهـي جـزاءات حمـّددة       
األهداف وملموسة ولـن تـؤثر يف ممثلـي يونيتـا الـذين هـم مـن        

للجنـة  أعضاء الربملان أو احلكومة أو من الـذين يتعـاونون مـع ا   
املشتركة. وأشـار أيًضـا إىل أنـه مت وضـع شـرط لتأجيـل فـرض        
اجلزاءات واحتمال رفعها، وكذلك العتمـاد جـزاءات أخـرى    

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(

ــى وجــه       ــا بالكامــل وعل ــا إن هــي مل تــف بالتزاماهت ضــد يونيت
  .)١٠٨(السرعة

وذكــر ممثــل الصــني أنــه مــن الضــروري للمجلــس أن     
الشــعب  يتخــذ مزيــًدا مــن التــدابري ضــد يونيتــا وفقــا لرغبــة       

األنغويل يف ضـمان إحـراز تقـّدم سـلس وإجنـاز عمليـة السـالم        
يف أنغــوال يف هنايــة املطــاف. وقــد اتبعــت الصــني علــى الــدوام   
هنًجا حكيًما جـًدا إزاء اجلـزاءات، ولكّنهـا، ومـن أجـل حتقيـق       
ســـالم مبكـــر يف أنغـــوال وكحالـــة خاصـــة، ال تعتـــرض علـــى   

ّوت لفائــدهتا. التــدابري الــواردة يف مشــروع القــرار وهــي ستصــ 
ــا إىل      ــود يونيت ــه يف أن تع ــتكلِّم عــن أمل ــام، أعــرب امل ويف اخلت

  .)١٠٩(مسار الوحدة والتعاون
مـن منطـوق مشـروع     ٤والحظ ممثل مصر أنّ الفقرة   

القرار تلزم مجيع الدول حبرمان أُسر قيادات يونيتا من دخوهلـا  
أو املــرور عربهــا، وذلــك باســتثناء املســؤولني الالزمــني لســري    

ل حكومة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة، واجلمعيـة الوطنيـة،      عم
واللجنة املشتركة. وقال إن مصر رغم تأييدها الكامل لالجتـاه  
العام ملشروع القـرار، تـتحفّظ إزاء إدراج أُسـر قيـادات يونيتـا      
ضــمن طائلـــة هـــذه التـــدابري، ألن ذلــك ميثـــل إخـــالال باملبـــدأ   

. فـال جتـوز   )١١٠(“رميـة ال عقوبة بدون ج”القانوين القائل بأنه 
معاقبة األسر جملـرد صـلة القـرىب الـيت جتمعهـا بتلـك القيـادات.        
ــاب        ــن صــور العق ــا صــورة م ــد يشــكل أيًض ــذا اإلجــراء ق وه
اجلمــاعي الــذي ترفضــه مصــر بشــدة مــن حيــث املبــدأ. وعلــى 
الرغم من هذا الـتحفظ العـام، فـإنّ إصـرار يونيتـا علـى حتـدي        

اء بالتزاماهتـــا يف إطـــار  إرادة اجملتمـــع الـــدويل ورفضـــها الوفـــ   
ــة     ــد احلكومـ ــة وتأييـ ــن مباركـ ــال عـ ــاكا فضـ ــول لوسـ بروتوكـ
األنغولية لنص مشروع القرار هي أمور جتعلنا وفد بلـده يقبـل   

__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٨(
  .٢٥إىل  ٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٩(
، S/PV.3814أعربت كوتساريكا أيًضا عن هذا الـتحفظ؛ انظـر     )١١٠(

  .٢٥الصفحة 
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ــس، علــى        ــروح أمــام اجملل ــى مضــض مشــروع القــرار املط عل
  .)١١١(يشكل ذلك سابقة يف سجل قرارات جملس األمن  أالّ

ــه ينبغــي لونيتــ      ــال أّن ــل الربتغ ــدرك أنّ وذكــر ممث ا أن ت
ســلوكها احلــايل قــد تــرك جملــس األمــن دون خيــارات أخــرى  
معقولة عدا خيار فرض جـزاءات إضـافية أُعـدِّت حلـث يونيتـا      

ــال إن األمــل ال    ــى التحــرك يف االجتــاه الصــحيح. وق ــزال  عل ي
ــزاءات يف    ــول اجلـ ــريان مفعـ ــدأ سـ ــده يف أالّ يبـ ــد بلـ حيـــدو وفـ

ا اقتـراح األمـني العـام    أيلول/سبتمرب. وتؤيِّد الربتغـال أيضًـ   ٣٠
مبعاودة إرجاء سحب الوحدات العسكرية لألمم املتحـدة مـن   
أنغوال. ويف اخلتام، كّرر املـتكلِّم القـول إن جملـس األمـن ميـنح      
يونيتا فرصة أخرى لالمتثال لاللتزامات اليت قبلـت هبـا مبحـض    

  .)١١٢( ١٩٩٤و  ١٩٩١إرادهتا يف عامي 
كومـة بلـده تشـعر    وقال ممثـل الواليـات املتحـدة إنّ ح     

ــا بــبعض االلتزامــات      ــه بســبب عــدم وفــاء يونيت ــالغ ألّن بقلــق ب
الرئيسية توقفت عملية السالم عن التقّدم وأخذت احتمـاالت  
جتدد القتال هتّدد شعب أنغوال مرة أخرى. وحثّ يونيتـا علـى   

أيلول/سبتمرب للوفاء بالتزاماهتـا املعلنـة    ٣٠استغالل الفترة قبل 
ــول لو  ــب بروتوكـ ــا إذا مل   مبوجـ ــن أن يونيتـ ــذرا مـ ــاكا، حمـ سـ

تتصــرف اآلن، ســتدخل اجلــزاءات حيــز النفــاذ. وقــال املــتكلّم 
إن وفد بلده يعتقد أنّ اجلزاءات قوية وعمليـة وقابلـة لإلنفـاذ.    
والواليات املتحدة مستعدة للنظـر يف فـرض اجمللـس املزيـد مـن      
ــة أنغــوال بــأنّ        ــا. وذكّــر حكوم ــدابري إذا مل تســتجب يونيت الت

هـــا هـــي األخـــرى الوفـــاء بالتزاماهتـــا مبوجـــب بروتوكـــول  علي
لوساكا. وينبغـي هلـا ممارسـة ضـبط الـنفس واالمتنـاع عـن أي        
عمل ميكن أن يؤدي إىل استئناف األعمال العدائيـة. وقـال إن   
وفد بلده سيعترب أي هجوم على يونيتا مبثابة سبب يـدعوه إىل  

هــا. أن يقتــرح علــى اجمللــس التوقــف عــن فــرض اجلــزاءات علي 
__________ 

)١١١(  S/PV.3814 ٢٥و  ٢٤، الصفحتان.  
  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

وينبغي للحكومة أيًضا بذل كل اجلهود إلدمـاج مـا تبقـى مـن     
يونيتا يف صلب اجملتمع األنغـويل، والسـماح هلـا بالقيـام بـدوره      
املشروع بصفتها حزب معارضة دميقراطـي، ومتكـني مسـؤويل    
ــة.     ــا األعضــاء يف حكومــة الوحــدة مــن املشــاركة الكامل يونيت

م يونيتـــا إىل وتـــدعو الواليـــات املتحـــدة رئـــيس أنغـــوال وزعـــي
االجتماع يف أقرب وقـت ممكـن داخـل أنغـوال. وقـال املـتكلم       
إنه يؤيـد توصـيات األمـني العـام الداعيـة إىل أن تبقـى يف البلـد        
الوحــدات العســكرية لبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال.   

ــن      إالّ ــا، ل ــد خفــض قوامه أنّ هــذه الوحــدات العســكرية، بع
يت لـــو اســـتؤنفت األعمـــال يعـــود بوســـعها كفالـــة أمنـــها الـــذا

العدائية ولن يتسىن هلـا التفريـق بـني الفئـات املتحاربـة. وإذا مل      
تصغ يونيتـا إىل دعـوة التسـريح الكامـل، فإّنـه ينبغـي اسـتئناف        

  .)١١٣(عملية سحب بقية الوحدات العسكرية التابعة للبعثة
وذكــــر ممثــــل فرنســــا أن يونيتــــا تتحّمــــل املســــؤولية   

ليت تواجهها عملية السالم. وأضـاف  الرئيسية عن الصعوبات ا
قــائال إنّ أحكــام مشــروع القــرار قــد صــيغت بعنايــة. وينطبــق  
ذلك على طرائق تطبيق اجلزاءات احملتملـة. وهـي تنطبـق أيًضـا     
علـــى آليـــة رفـــع تلـــك اجلـــزاءات، يف حـــال فرضـــها؛ حيـــث   
باإلمكان رفعها وفق معايري حمـّددة سـيتعّين علـى األمـني العـام      

ــيم مــدى احتر  ــد علــى موقــف    تقي ــتكلّم التأكي امهــا. وأعــاد امل
ــزاءات    ــا الثابـــت واملتمثـــل يف رغبتـــها يف أن تكـــون اجلـ فرنسـ
مقّيــدة زمنيــا بفتــرة حمــددة، ويف أن ُيتــرك أمــر متديــدها جمللــس  
ــا      ــال إن فرنســا حيــدوها األمــل يف أن تســتغلّ يونيت األمــن. وق

ــال إنّ اهلــدف، يف واقــ     ــا. وق ــاء بالتزاماهت ــاح للوف ع الوقــت املت
األمر، ليس فرض تدابري قسـرية بـل إتاحـة مجيـع الفـرص أمـام       
ــدام      ــة دون اإلق ــوال واحليلول ــة يف أنغ الســالم واملصــاحلة الوطني

  .)١١٤(على أي عمل قد يؤدي إىل استئناف القتال
__________ 

  .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(
  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(
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وذكــــر ممثــــل اململكــــة املتحــــدة أنّ يونيتــــا ال تقــــوم   
، وبالتحديد حتويل نفسـها مـن   ١٩٩٤وافقت عليه يف عام  مبا

يم عســكري إىل حــزب معارضــة مشــروع. وأعــرب عــن   تنظــ
شعوره بقلق شديد إزاء التوترات العسـكرية يف أنغـوال. وقـال    
إنّ يونيتــا واحلكومــة أســهمتا كليهمــا يف هــذه التــوترات، وإنّ  
حكومة بلده ليست بصدد إلقاء اللوم. ولكنه يعتقد أنه يـتعني  

دابري التـ  على الطرفني بذل كل جهد ممكن لتجّنب اللجوء إىل
العسكرية. ويف هذا الصدد، قـال املـتكلّم إنـه يـؤمن بـأنّ عقـد       
اجتماع بني رئيس أنغـوال وزعـيم يونيتـا مـن شـأنه أن يسـاعد       
ــة     ــا يف عمليــ ــهاما إجيابيــ ــهم إســ ــوّتر ويســ ــى خفــــض التــ علــ

  )١١٥(السالم.
وحتّدث العديد مـن املـتكلمني اآلخـرين، فـأعربوا عـن        

، وأدانـوا أعمـال يونيتـا    القلق إزاء التطورات األخرية يف أنغوال
اليت هتدد عملية السـالم، ودعوهـا إىل اسـتكمال الوفـاء جبميـع      
التزاماهتا العالقة، وأعربوا عن تأييدهم لتوصـيات األمـني العـام    
ــثري مـــن املـــتكلّمني إىل عقـــد        ــروع القـــرار. ودعـــا الكـ وملشـ
ــا يف      ــيس أنغــوال وزعــيم يونيت ــد، بــني رئ اجتمــاع، داخــل البل

وأعــرب متكلمـون كــثريون آخـرون عــن    أقـرب وقــت ممكـن.  
ــدة يف       ــام جدي ــزرع ألغ ــد ب ــيت تفي ــارير ال ــالغ قلقهــم إزاء التق ب

  .)١١٦(بعض مناطق البلد
__________ 

  .٣١و  ٣٠املرجع، نفسه الصفحتان   )١١٥(
ــفحتان    )١١٦( ــه، الصــــــــ ــع نفســــــــ ــالوي)؛  ٦و  ٥املرجــــــــ (مــــــــ

ــفحتان ــفحتان  (الرباز ٨ و ٧ والصــــــ ــل)؛ والصــــــ  ٩و  ٨يــــــ
(ليســـوتو)؛ والصـــفحة  ١١ و ١٠(األرجنـــتني)؛ والصـــفحتان 

 ١٣(زمبـابوي)؛ والصـفحتان    ١٣ (موزامبيق)؛ والصفحة ١٢
ــفحتان  ١٤و  ــدا)؛ والصـ ــا)؛   ١٥ و ١٤ (كنـ ــوب أفريقيـ (جنـ

ــفحتان  ــفحتان   ١٦ و ١٥والصـــ ــا)؛ والصـــ  ١٨ و ١٧(غينيـــ
 ١٩حتان (السـويد)؛ والصـف   ١٩ و ١٨(اليابان)؛ والصفحتان 

ــدا)؛ والصــفحتان   ٢٠ و ــا)؛   ٢١ و ٢٠(بولن ــة كوري (مجهوري
ــفحتان  ٢١ و ٢٠والصـــــفحتان  ــا)؛ والصـــ  ٢٣ و ٢٢(كينيـــ

(كوســـتاريكا)؛  ٢٦ و ٢٥بيســـاو)؛ والصـــفحتان   -(غينيـــا 
  (شيلي). ٢٧  و ٢٦والصفحتان 

ويف اجللسة نفسها، طُـرِح للتصـويت مشـروع القـرار       
بصيغته املنقحة شـفويا ويف شـكله املؤقـت، واعُتِمـد باإلمجـاع      

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٧( ١١٢٧بوصفه القرار 
  ،لس األمنإن جم  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ومجيع القرارات الالحقة، ١٩٩١

متوز/يوليــه  ٢٣إىل البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه يف      وإذ يشـري   
والذي أعرب فيـه عـن اسـتعداد اجمللـس للنظـر يف فـرض تـدابري         ١٩٩٧

تــها التــدابري  علــى االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، مــن مجل      
) ١٩٩١( ٨٦٤مـــن القـــرار  ٢٦املنصـــوص عليهـــا حتديـــًدا يف الفقـــرة  

  ،١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٥املؤرخ 
الضــرورة امللحــة لقيــام حكومــة أنغــوال، واالحتــاد    وإذ يؤكــد  

الوطين لالستقالل التام ألنغوال بوجـه خـاص، دون مزيـد مـن التـأخري،      
وبروتوكـــول “ ســـلماتفاقـــات ال”بإكمـــال تنفيـــذ التزاماهتمـــا مبوجـــب 

  لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة،
عـــن قلقـــه الشـــديد إزاء الصـــعوبات اخلطـــرية يف  وإذ يعـــرب  

عملية السلم، الناجتة عن أسباب أمهها تأخر االحتـاد الـوطين لالسـتقالل    
  التام ألنغوال يف تنفيذ التزاماته مبوجب بروتوكول لوساكا،

افظــة علــى وحــدة أنغــوال عــن التزامــه الثابــت باحمل وإذ يعــرب  
  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

يف تقريــــــــر األمــــــــني العــــــــام املــــــــؤرخ     وقــــــــد نظــــــــر   
  ،١٩٩٧  آب/أغسطس ١٣

عن استيائه الشديد إزاء عدم تقيد االحتـاد الـوطين    وإذ يعرب  
“ اتفاقــــات الســــلم”لالســــتقالل التــــام ألنغــــوال بالتزاماتــــه مبوجــــب 

ذات الصلة، وخباصة القـرار   وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن
  ،١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٧( ١١١٨

  ألف
بأن تنجز حكومـة أنغـوال، واالحتـاد الـوطين      يطالب  - ١  

لالســتقالل التــام ألنغــوال بوجــه خــاص، إجنــازا كــامال ودون مزيــد مــن 
اإلبطاء اجلوانب املتبقية من عملية السلم، وبأن ميتنعا عـن أي عمـل قـد    

  جتدد القتال؛يؤدي إىل 
بــأن ينفــذ االحتــاد الــوطين لالســتقالل  يطالــب أيًضــا  - ٢  

التام ألنغـوال علـى الفـور التزاماتـه مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا، مبـا يف         
ذلك نزع سالح مجيع قواته، وحتويل حمطة إذاعة فورغان التابعة لـه إىل  

مجيـع   مرفق إذاعي حمايد، والتعاون التام يف عملية تطبيع إدارة الدولة يف
  أحناء أنغوال؛
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بأن يقدم االحتاد الـوطين لالسـتقالل    يطالب كذلك  - ٣  
التام ألنغوال على الفور إىل اللجنة املشتركة، وفقا ملا هو مقرر مبوجـب  
بروتوكــول لوســاكا، معلومــات دقيقــة وكاملــة عــن قــوام مجيــع األفــراد 

ع لزعيمـه  املسلحني اخلاضعني لسيطرته، مبا يف ذلك املفرزة األمنيـة التـاب  
وأفـراده املسـلحني العائـدين مـن خـارج      “ شرطة األلغام” اليت تسمى بـ

احلــدود الوطنيــة، وأي أفــراد مســلحني آخــرين تــابعني لــه مل يــتم إبــالغ 
عنهم من قبل، بغية التحقق منهم وجتريدهم مـن السـالح    األمم املتحدة

 يف وتسرحيهم وفقا لربوتوكول لوساكا واالتفاقات املربمة بـني الطـرفني  
إطار اللجنة املشتركة، ويدين أي حمـاوالت يعمـد إليهـا االحتـاد الـوطين      

  لالستقالل التام ألنغوال الستعادة قدراته العسكرية؛
  باء

ــدا للســلم     وإذ يقــرر   ــة الناجتــة يف أنغــوال تشــكل هتدي أن احلال
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

  تحدة،مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم امل وإذ يتصرف  
  أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة التالية: يقرر  - ٤  
منع مجيع كبار مسؤويل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل      (أ)  

ــراد أســرهم املباشــرة الراشــدين مــن دخــول أراضــيها      ــام ألنغــوال وأف الت
ــرة     أو ــا للفق ــى النحــو احملــدد وفق ــاه، باســتثناء   ١١عبورهــا، عل (أ) أدن

تــأمني التشــغيل التــام حلكومــة الوحــدة واملصــاحلة  املســؤولني الالزمــني ل
الوطنيــة أو اجلمعيــة الوطنيــة أو اللجنــة املشــتركة، شــريطة أال يكــون        

هذه الفقرة ما جيرب دولة من الـدول علـى منـع مواطنيهـا مـن دخـول        يف
  أراضيها؛
تعليق أو إلغاء مجيـع وثـائق السـفر أو التأشـريات أو       (ب)  

ــراخيص اإلقامـــة الـــيت أصـــدرت ل    كبـــار مســـؤويل االحتـــاد الـــوطين    تـ
لالستقالل التام ألنغوال وأفراد أسرهم املباشـرة الراشـدين، علـى النحـو     

(أ) أدنـاه، باسـتثناء املسـؤولني املشـار إلـيهم يف       ١١احملـدد وفقـا للفقـرة    
  الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

ــع مكاتــب      (ج)   طلــب اإلغــالق الفــوري والكامــل جلمي
  التام ألنغوال يف أراضيها؛االحتاد الوطين لالستقالل 

ــيت         (د)   ــة ال ــرحالت اجلوي ــة حظــر ال ــي بغي ــا يل ــام مب القي
ــا        ــوال أو ُيضــطلع هب ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت ــا االحتــاد ال يضــطلع هب
لصاحله، وتوريد أية طائرات أو مكونات الطـائرات إىل االحتـاد الـوطين    

سـية وخـدمات   لالستقالل التام ألنغوال، وتوفري التأمني واخلـدمات اهلند 
  الصيانة لطائرات االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال:

أال تســـمح ألي طـــائرة بـــاإلقالع مـــن أراضـــيها أو   ‘١’  
اهلبوط فيها أو التحليق فوقها إذا كانت قد أقلعت مـن مكـان   
أو كانت متوجهة للهبوط يف مكان يقع يف إقلـيم أنغـوال غـري    

حكومـة أنغـوال إىل جلنـة    األماكن املـذكورة يف قائمـة تقـدمها    

)، الـــيت ١٩٩٣( ٨٦٤جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
  ستتوىل إخطار الدول األعضاء بذلك؛

أن حتظــر علــى مواطنيهــا القيــام بتــوفري أو إتاحــة أي   ‘٢’  
ــن األشــكال، إىل      ــاي شــكل م ــائرة، ب ــات ط طــائرة أو مكون
 أراضي أنغوال إال عن طريـق نقـاط الـدخول احملـددة يف قائمـة     

 ٨٦٤توفرها حكومة أنغوال إىل اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
) الــيت ســتقوم بإخطــار الــدول األعضــاء بــذلك، وأن ١٩٩٣(

ــام بــأي عمــل مــن هــذه األعمــال مــن أراضــيها أو      حتظــر القي
  باستخدام السفن أو الطائرات اليت ترفع علمها؛

أن حتظر على مواطنيها توفري اخلـدمات اهلندسـية أو     ‘٣’  
الصيانة، أو إصدار شهادة بشـأن صـالحية الطـريان،     خدمات

أو دفع مطالبات جديدة تتعلق بعقـود تـأمني قائمـة، أو تقـدمي     
ــري       ــوال غ ــائرة مســجلة يف أنغ ــأمني مباشــر ألي ط ــد ت أو جتدي
ــة       ــوال للجن ــة أنغ ــا حكوم ــة توفره ــواردة يف قائم ــائرات ال الط

)، الــيت ســتتوىل إخطــار ١٩٩٣( ٨٦٤املنشــأة عمــال بــالقرار 
لدول األعضاء بـذلك، أو ألي طـائرة تـدخل أراضـي أنغـوال      ا

عن طريق نقطة دخول غـري واردة يف القائمـة املشـار إليهـا يف     
ــة د   ــرة الفرعي ــن    ‘ ١’الفق ــك م أعــاله وأن حتظــر حــدوث ذل

  أراضيها؛
 ٤أال تنطبــق التـدابري الــواردة يف الفقــرة   يقـرر أيًضــا   - ٥  

رحـالت الطـائرات الـيت    أعاله على حـاالت الطـوارئ الطبيـة وال علـى     
تنقــل أغذيــة أو أدويــة أو لــوازم االحتياجــات اإلنســانية األساســية، الــيت 

  )؛١٩٩٣( ٨٦٤توافق عليها مسبقا اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
ــة     حيــث  - ٦   ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي ــع ال مجي

ــر الرئيســي        ــة إىل املق ــا الرمسي ــن ســفر مســؤوليها ووفوده ــى احلــد م عل
اد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، باسـتثناء السـفر ألغـراض دعـم     لالحت

  عملية السلم وتقدمي املساعدة اإلنسانية؛
أن تســــري األحكــــام املنصــــوص عليهــــا يف  يقــــرر  - ٧  

أعاله، دون أي إشعار آخـر، يف الدقيقـة الواحـدة مـن صـباح       ٤ الفقرة
بتوقيــــت الســــاحل الشــــرقي للواليـــــات     ١٩٩٧أيلول/ســــبتمرب   ٣٠
مل يقرر جملس األمن، بناء على تقريـر يقدمـه األمـني العـام،      ما ملتحدة،ا

أن االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال قـد اختـذ خطـوات ملموسـة        
 ٢رجعــة فيهــا امتثــاال جلميــع التزاماتــه املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني   ال
  أعاله؛ ٣  و

ــول   يطلــــــب  - ٨   ــدم حبلــــ ــام أن يقــــ إىل األمــــــني العــــ
ــوبر ا تشــرين ٢٠ ــك،    ١٩٩٧ألول/أكت ــد ذل ــا بع ، مث كــل تســعني يوم

تقريرا عن مدى امتثال االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال جلميـع       
أعـــاله، ويعـــرب عـــن  ٣و  ٢التزاماتـــه املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرتني 

أعـاله إذا أفـاد األمـني     ٤استعداده السـتعراض التـدابري املبينـة يف الفقـرة     
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االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال امتثــل  العــام يف أي وقــت بــأن
  لتلك االلتزامات امتثاال كامال؛

للنظر يف فرض تدابري إضافية،  يعرب عن استعداده  - ٩  
مثل القيود التجارية واملالية إذا مل ميتثل االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام     

جلميــع ألنغــوال امتثــاال كــامال اللتزاماتــه مبوجــب بروتوكــول لوســاكا و
  قرارات جملس األمن ذات الصلة؛

جبميـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       يهيب  - ١٠  
أن تتقيد بالتصرف طبقا ألحكام هذا القرار بغض النظر عن وجود أي 
حقــوق ممنوحــة أو التزامــات مفروضــة مبوجــب أي اتفــاق دويل أو أي   

ذا القـرار،  عقد أبرم أو أي ترخيص أو تصريح منح قبل تـاريخ اختـاذ هـ   
ويهيب أيًضا جبميع الدول أن متتثل امتثـاال كـامال للتـدابري املفروضـة يف     

  )؛١٩٩٣( ٨٦٤من القرار  ٢١و  ٢٠و  ١٩الفقرات 
ــالقرار    يطلــــــب  - ١١   ــال بــــ ــأة عمــــ ــة املنشــــ إىل اللجنــــ

  ) القيام مبا يلي:١٩٩٣( ٨٦٤
ــة علــى وجــه الســرعة لتنفيــذ      (أ)   وضــع مبــادئ توجيهي

رار، مبـا يف ذلـك تعـيني املسـؤولني وأفـراد أسـرهم       من هذا القـ  ٤الفقرة 
املباشرة الراشدين الذين سيمنع دخـوهلم أو عبـورهم والـذين سـُتعلق أو     
ُتلغى وثائق سفرهم أو تأشـرياهتم أو تـراخيص إقامتـهم، وفقـا للفقـرتني      

  أعاله؛ (ب)  و (أ) ٤
النظر بعـني العطـف إىل طلبـات االسـتثناء املـذكورة        (ب)  
  عاله والبت فيها؛أ ٥يف الفقرة 
تشـــــرين  ١٥تقـــــدمي تقريـــــر إىل اجمللـــــس حبلـــــول    (ج)  

بشـــأن اإلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا الـــدول تنفيـــذا   ١٩٩٧الثـــاين/نوفمرب 
  أعاله؛ ٤للتدابري املبينة يف الفقرة 

إىل الدول األعضاء اليت لديها معلومات عـن   يطلب  - ١٢  
املعلومـات إىل  أعاله أن تقدم هذه  (د) ٤رحالت جوية حتظرها الفقرة 

ــالقرار     ــال ب ــأة عم ــة املنش ــدول   ١٩٩٣( ٨٦٤اللجن ــى ال ــا عل ) لتوزيعه
  األعضاء؛
ــا   - ١٣   ــة    يطلــب أيًض ــوفر للجن ــدول األعضــاء أن ت إىل ال

)، يف موعــــــد ال يتجــــــاوز ١٩٩٣( ٨٦٤املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار 
ــاين/نوفمرب  تشــرين ١ ــيت اختــذهتا    ١٩٩٧الث ــدابري ال ، معلومــات عــن الت

  أعاله؛ ٤الفقرة تنفيذا ألحكام 
  جيم

بتعـــاون حكومـــة أنغـــوال، وبوجـــه خـــاص  يطالـــب  - ١٤  
االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال، تعاونـا كـامال مـع بعثـة مـراقيب        
األمم املتحـدة يف أنغـوال، وبـالكف عـن تقييـد أنشـطة بعثـة املـراقبني يف         
جمال التحقق، واالمتناع عن زرع ألغام جديـدة وكفالـة حريـة حركـة،     

  وعلى األخص سالمة، أفراد البعثة وسائر املوظفني الدوليني؛

إىل حكومة أنغـوال إبـالغ بعثـة املـراقبني      يكرر طلبه  - ١٥  
  بأي حتركات للقوات وفقا ألحكام بروتوكول لوساكا؛

توصـية األمـني العـام الـوارد يف تقريـره املـؤرخ        يؤيد  - ١٦  
لألمـم  بإرجاء سـحب الوحـدات العسـكرية     ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٣

، علـى أن  ١٩٩٧املتحدة مـن أنغـوال حـىت هنايـة تشـرين األول/أكتـوبر       
يكـــون مفهومـــا أن االنســـحاب ســـيكتمل يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب       

ــة يف امليــدان والتقــدم احملــرز يف إجنــاز   ١٩٩٧ ، وأخــذا يف االعتبــار احلال
اجلوانب ذات الصلة املتبقية من عملية السلم، ويطلب إىل األمـني العـام   

تقريـرا   ١٩٩٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠قدم يف موعد ال يتجاوز أن ي
  عن ذلك يتضمن اجلدول الزمين الستئناف سحب األفراد العسكريني؛

بـأن االجتمـاع الـذي     يكرر اإلعراب عـن اعتقـاده    - ١٧  
طــال انتظــار انعقــاده داخــل أراضــي أنغــوال بــني رئــيس أنغــوال وزعــيم    

غوال ميكن أن يسهم إسهاما كـبريا يف  االحتاد الوطين لالستقالل التام ألن
ختفيف حدة التوترات ويف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة ويف حتقيـق أهـداف      

  عملية السلم ككل؛
لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     يعــرب عــن تقــديره    - ١٨  

  وأفراد بعثة املراقبني ملساعدهتم الطرفني على تنفيذ عملية السلم؛
  الفعلي. إبقاء املسألة قيد نظره يقرر  - ١٩  

  
 ١٩٩٧أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٩ املـــــــؤرخاملقـــــــرر   

  )١٩٩٧( ١١٣٠): القرار ٣٨٢٠  (اجللسة
ــة اجليف    ــودة يف ٣٨٢٠لسـ ــبتمرب  ٢٩، املعقـ أيلول/سـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

الســابقة، دعــا الــرئيس (الواليــات املتحــدة  اجمللــس  مشــاورات
إىل ثـل أنغـوال، بنـاء علـى طلبـه،      األمريكية)، مبوافقة اجمللس، مم

  اقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.يف املناملشاركة 
ــدول       ــمن جـ ــس ضـ ــها، أدرج اجمللـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

 أيلـــــــول/ ٢٤أعمالــــــه تقريـــــــر األمـــــــني العــــــام املـــــــؤرخ   
عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال، املقـدم  ١٩٩٧ سبتمرب

الـيت  )، ١٩٩٧( ١١٢٧من من قرار جملس األ ٧عمال بالفقرة 
جملــس األمــن إليــه أن يقــدم تقريــرا عمــا إذا كــان    اطلــب فيهــ

االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال (يونيتــا) قــد اختــذ        
خطــوات ملموســـة وال رجعـــة فيهـــا امتثـــاال جلميـــع التزاماتـــه  

مــن القــرار قبــل دخــول   ٣و  ٢املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني 
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وقـال  . )١١٧(مـن القـرار حيـز النفـاذ     ٤ة التدابري املبينة يف الفقـر 
احلالــة العســكرية يف أنغــوال ظلــت  يف تقريــره إن األمــني العــام 

ملمثِلــِه أكــد زعــيم يونيتــا وإن هادئــة ومســتقرة بشــكل نســيب، 
اخلـــاص أن يونيتـــا عازمـــة علـــى اختـــاذ مزيـــد مـــن اخلطـــوات   
لالمتثال ألحكام القـرار. بيـد أن نـزع سـالح قـوات يونيتـا مل       

. وترى البعثة والدول املراقبة أن الرقم الذي تـْزُعم  يكتمل بعد
يونيتا أنه ميثل جممـوع أفـراد قواهتـا املتبقيـة مـا زال غـري مقنـع،        
ــة       ــوات املتبقي ــك الق ــلمتها تل ــيت س ــذخائر ال ــلحة وال وأن األس

شــأن كــبري مــن حيــث نوعيتــها وكميتــها.  للبعثــة ليســت ذات
ض التقــدم ويف الوقــت نفســه ال بــد مــن االعتــراف بــإحراز بعــ
ليحـل   FMحنو إنشاء مرفق إذاعي حمايد يعمل بتضمني التـردد  

اليت بذلت مـؤخرا جهـودا ملموسـة    راديو فورغان، حمل إذاعة 
خلفــض مســتوى الدعايــة العدائيــة. وفيمــا يتعلــق بتطبيــع إدارة   
الدولــة فإنــه، علــى الــرغم مــن تســليم عــدد كــبري مــن املواقــع    

ــد  ــجَّل أي تقـ ــه مل ُيسـ ــة، إال أنـ ــلطة  للحكومـ ــد سـ ــأن مـ م بشـ
سـتراتيجية، كمـا   الاملناطق اخلمـس ذات األمهيـة ا   احلكومة إىل

ــثري      ــزال ي ــة ال ي ــه خطــى العملي ــبطء العــام الــذي تتســم ب أن ال
يف ظل هـذه  وقال األمني العام إنه الشكوك حول نوايا يونيتا. 

يف وضع يسـمح  يكن حىت وقت كتابة التقرير، مل والظروف، 
ــه بــأن يبلــغ جملــس األمــن بــ   ــا قــد اختــذت اخلطــوات  ل أن يونيت

 ٣و  ٢الالزمة لالمتثال جلميع التعهدات الـواردة يف الفقـرتني   
  ).١٩٩٧( ١١٢٧من قرار اجمللس 

الرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس    وّجه  هانفساجللسة ويف   
عـد خـالل مشـاورات اجمللـس     أُكان قد إىل نص مشروع قرار 

مشــروع علــى نــص إدخالــه ، وإىل تنقــيح ينبغــي )١١٨(الســابقة
القــرار. مث طُــرح للتصــويت مشــروع القــرار، بصــيغته املنقحــة  

__________ 

)١١٧(  S/1997/741.  
)١١٨(  S/1997/750.  

عُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار اشــكله املؤقــت، وويف شــفويا 
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٧( ١١٣٠

  
  إن جملس األمن،    
ــراره  إذ يشـــري   ــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦إىل قـ ــايو  ٣٠) املـ أيار/مـ
 ١١٢٧وإىل مجيـــــع القـــــرارات الالحقـــــة، وخاصـــــة القـــــرار  ١٩٩١

  ، ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧(
 ٢٤بتقريــــــر األمـــــني العـــــام املــــــؤرخ    وإذ حيـــــيط علمـــــا    

وباملعلومات الالحقـة عـن اخلطـوات الـيت اختـذها       ١٩٩٧أيلول/سبتمرب 
  االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال،  

ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،  
إىل أن يفي االحتـاد الـوطين لالسـتقالل    احلاجة  يؤكد  - ١  

التــام ألنغــوال وفــاًء تامــاً جبميــع االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف القــرار   
  )؛ ١٩٩٧( ١١٢٧

مــن  ٤ تأجيــل نفــاذ التــدابري احملــددة يف الفقــرة  يقــرر  - ٢  
ــوم   ٠٠,٠١) حــىت الســاعة  ١٩٩٧( ١١٢٧القــرار  تشــرين  ٣٠مــن ي

شـــرقي للواليـــات املتحـــدة بتوقيـــت الســـاحل ال ١٩٩٧األول/أكتـــوبر 
  األمريكية؛ 
ــدابري املشــار     يؤكــد  - ٣   ــرض الت اســتعداده الســتعراض ف

أعاله وللنظـر يف فـرض تـدابري إضـافية وفقـا للفقـرتني        ٢إليها يف الفقرة 
  )؛ ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٩و  ٨

    إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٤  
  

 ١٩٩٧ر تشــرين األول/أكتــوب ٢٩املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١٣٥): القرار ٣٨٢٧(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٣٨٢٧لســــــــة اجليف   
التوصـل   متكان قـد  وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٧ األول/أكتوبر

الســابقة، دعــا الــرئيس (شــيلي)،    اجمللــس  إليــه يف مشــاورات 
إىل مبوافقة اجمللس، ممثلي أنغوال والربازيل، بنـاء علـى طلبـهما،    

  التصويت.  يف ق احلدون أن يكون هلما باملناقشة يف املشاركة 
كان معروضا علـى اجمللـس تقريـر     ها،نفساجللسة ويف   

ــؤرخ   ــام املــ ــوبر ١٧األمــــني العــ ــرين األول/أكتــ  ١٩٩٧ تشــ
ــن ــال      عـ ــدم عمـ ــوال املقـ ــدة يف أنغـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ بعثـ
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)، والفقـرة  ١٩٩٧( ١١١٨مـن قـرار جملـس األمـن      ٣ بالفقرة
طلـــب اللـــتني )، ١٩٩٧( ١١٢٧ألمـــن قـــرار جملـــس ا مـــن ٨
جملس األمن إليـه أن يقـدم تقريـرا عمـا إذا كـان االحتـاد        مافيه

لتزاماتـــه الالـــوطين لالســـتقالل التـــام ألنغـــوال (يونيتـــا) ميتثـــل  
مـن ذلـك القـرار، فضـال      ٣و  ٢املنصوص عليهـا يف الفقـرتني   

الــيت طلــب فيهــا إليــه أن يقــدم تقريــرا بشــأن    ١٦ عــن الفقــرة
اد العســـكريني يف بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة ســـحب األفـــر

، منـذ صـدور   مل حيـدث  نـه إاألمني العـام  وقال . )١١٩(أنغوال يف
ــة الســالم يف أنغــوال.     ــره األخــري، تقــدم ملحــوظ يف عملي تقري
وهو ال يزال يشعر بـالقلق إزاء الـبطء الشـديد يف نـزع سـالح      

خلاضــعة يونيتــا وإزاء التبــاطؤ يف مــد إدارة الدولــة إىل املنــاطق ا 
لسيطرة يونيتا. وما مل ُتتخذ خطوات حمددة إضـافية لإلسـراع   

راديــو بتنفيــذ املهــام املتبقيــة، مبــا يف ذلــك حتويــل حمطــة إذاعــة   
مرفق إذاعـي حمايـد، سـيكون مـن الصـعب اعتبـار        إىلفورغان 

أن يونيتا قد اختذت كافة اخلطوات الالزمـة لالمتثـال ألحكـام    
األمـني العـام احلكومـة    ). وحـث  ١٩٩٧( ١١٢٧قرار اجمللس 

ويونيتا على اختـاذ عـدد مـن اخلطـوات احملـددة الـيت مـن شـأهنا         
ــة بينــهما، ويشــمل ذلــك عقــد     ــة املتبادل تعزيــز الثقــة والطمأنين
اجتماع بني الـرئيس وزعـيم يونيتـا داخـل أنغـوال. كمـا حـث        
احلكومــة علــى إخطــار بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال،  

ــا لإلجــراءات املقــ   ــا.   وفق ــأي حتركــات لقواهت ــال ررة، ب إن وق
التقارير اليت تفيد بوجود عناصـر أنغوليـة مسـلحة يف مجهوريـة     

مصـدر قلـق بـالغ. ويف ظـل     ُتعتـرب، يف الوقـت نفسـه،     الكونغو
هذه الظروف، فإنه يعتقد بأن مـن املستصـوب إرجـاء سـحب     
الوحدات العسكرية املشكلة التابعة لألمم املتحـدة مـن أنغـوال    

لذلك بتمديد والية بعثـة املـراقبني لفتـرة    ويوصي يلة، لفترة ضئ
  .  ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٣١ي لغاية أثالثة أشهر، 

__________ 

)١١٩(  S/1997/807.  

الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس  وّجه ، نفسها ويف اجللسة  
اجمللـس  مشـاورات  أثنـاء  عـد  أُكـان قـد   إىل نص مشروع قـرار  

  .)١٢٠(السابقة
تسـليم مجيـع   وذكر ممثل أنغوال أن يونيتا مل متتثل بعد ب  

املنــاطق احملليــة الواقعــة حتــت ســيطرهتا إىل احلكومــة، وبــرتع       
أســلحة قواهتــا املتبقيــة، وبإهنــاء دعايتــها املعاديــة للحكومــة.        

جتاهلت قيادة يونيتا متاما حث هذا اجمللـس هلـا وانتـهكت     وقد
). وبــــدال مــــن ١٩٩٧( ١١٣٠) و ١٩٩٧( ١١٢٧قراريــــه 

إىل التأثري على أعضـاء  ذلك، جلأت يونيتا إىل مناورات هتدف 
جملس األمـن واجملتمـع الـدويل بغيـة جتنـب بـدء سـريان مفعـول         

ــرة    ــا يف الفق ــرار   ٤اجلــزاءات املنصــوص عليه مــن منطــوق الق
). وحــني ينقضــي موعــد هنــائي آخــر الحتــاد   ١٩٩٧( ١١٢٧

إليه هـو أن احتـاد   اخلالص يونيتا كي يفي بالتزاماته، فما ميكن 
الزمـة لالمتثـال جلميـع االلتزامـات     يونيتا مل يتخـذ اخلطـوات ال  

لالحتاد  ميكن فال ). ومن مث١٩٩٧( ١١٢٧الواردة يف القرار 
أن يتوقــع شــيئا يقــل عــن التطبيــق الفــوري للتــدابري الــواردة يف  

أجـــل مصـــلحة  ) مـــن١٩٩٧( ١١٢٧مـــن القـــرار  ٤الفقـــرة 
 .)١٢١(شعب أنغوال ولتأكيد سلطة اجمللس األدبية

اجلــزاءات  أنتفهــم ازيــل الرب الربازيــل أن وذكــر ممثــل  
 تتعـذر الوسـائل   جيب اعتبارها أداة ُيلجأ إىل اسـتخدامها حـني  

، يف حالــة أنغــوال، بـأن جملــس األمــن  ةمقتنعـ  األخـرى، إال أهنــا 
ــق      ــرار يطل ــا يســلك الســبيل الصــحيح باعتمــاده ملشــروع ق إمن

  .)١٢٢(عقوبات تستهدف يونيتا حتديدا
تـا جتاهلـت   وذكر ممثـل االحتـاد الروسـي أن قيـادة يوني      

ــرارين  ) ١٩٩٧( ١١٣٠) و ١٩٩٧( ١١٢٧متطلبـــــات القـــ
ومل تسـتخدم مهلــيت حسـن النيــة اللـتني منحهمــا إياهـا اجملتمــع     

__________ 

)١٢٠(  S/1997/823.  
)١٢١(  S/PV.3827 ٣و  ٢، الصفحتني.  
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتني   )١٢٢(
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الدويل. ونتيجـة لـذلك بـدأ يف منتصـف ليـل ذلـك اليـوم نفـاذ         
 ١١٢٧ العقوبــــات ضــــد يونيتــــا الــــيت يــــنص عليهــــا القــــرار

أن يعـــي قـــادة يونيتـــا الـــدرس  بلـــده  ). ويأمـــل وفـــد١٩٩٧(
تثلوا على الفور امتثاال كامال ملا تعهـدوا بـه ليجنبـوا جملـس     ومي

األمن عناء فرض املزيد من اجلزاءات. ونظـراً للحالـة احلرجـة،    
متديــد واليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال لثالثــة  فــإن

أشــهر وإرجــاء ســحب الوحــدات العســكرية املشــكلة التابعــة   
. وعلــى أســاس مــا تقــدم لألمــم املتحــدة يكتســيان أمهيــة بالغــة

  .)١٢٣(شروع القرارسيصوت وفد بلده تأييدا ملذكره، 
وذكر ممثل الواليـات املتحـدة أنـه علـى الـرغم مـن أن         

علــى زعــيم يونيتــا لكــي يــويف بشــدة الواليــات املتحــدة أحلــت 
، يونيتـا  بالتزامات يونيتا يف إطار بروتوكول لوسـاكا، مل ميتثـل  

راء، مثــل عرقلــة أعمــال بــل إنــه اختــذ بعــض اخلطــوات إىل الــو 
ــؤخرا حتــت       ــعت م ــيت وُض ــاطق ال ــني يف املن املســؤولني اإلداري

ــد    ــإن الواليــات املتحــدة تؤي ــذا ف ــق  ســيطرة احلكومــة. ل التطبي
ــا يف القــــرار      ــوص عليهــ ــزاءات املنصــ ــائي للجــ  ١١٢٧التلقــ

). وستعمل حبمـاس علـى إنفـاذ هـذه التـدابري اجليـدة،       ١٩٩٧(
)، وتطالـب  ١٩٩٣( ٨٦٤ر وكذلك التدابري اليت فرضها القرا

مجيع الدول األعضاء بأن حتذو حذوها. وأعـرب عـن أملـه يف    
أن يعترب يونيتا فرض هذه التدابري عالمـة علـى تصـميم اجملتمـع     
الدويل على جعل يونيتا يتحرك على وجه السرعة السـتكمال  

ــة الســالم. و  ــة يف عملي واليــات املتحــدة القــال إن املهــام املتبقي
النظــر يف ، إلعــادة فعــل ذلــك إذا ،ســتعدادتقــف علــى أهبــة اال

احلاجــة الــيت دفعــت إىل فــرض اجلــزاءات. غــري أن مشــروع       
القــرار هــذا ينطــوي علــى رســالة موجهــة إىل حكومــة أنغــوال   
ــنفس     أيضــا. فاملشــروع يــدعو احلكومــة إىل التحلــي بضــبط ال

ــة يف  ــذ اخلطـــوات النهائيـ ــالم.  وهـــي تنفـ ــة السـ ــد عمليـ وتعتقـ
قد اجتماع بني رئيس مجهوريـة أنغـوال   أن عالواليات املتحدة 

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(

وزعيم يونيتـا داخـل أراضـي أنغـوال قـد خيـدم عمليـة السـالم.         
وأكــد علــى أن الواليــات املتحــدة وغريهــا مــن أعضــاء اجمللــس 
يشــعرون بــالقلق الشــديد إزاء التــدخل العســكري مــن جانــب  
حكومة أنغوال يف مجهوريـة الكونغـو، ممـا أسـفر عـن اإلطاحـة       

بأنـه  هـذا التـدخل   وصـف  خابـاً دميقراطيـاً. و  برئيس انتخـب انت 
انتهاك مليثاق األمم املتحدة وميثاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة.    

الشــواغل األمنيــة املشــروعة ألنغــوال يف كابينــدا، ويــتفهم بلــده 
ــة    ــها مجهوريـ ــاعدة الـــيت قدمتـ ــاط إزاء املسـ ــعورها باإلحبـ وشـ

ب األمـم  الكونغو إىل يونيتا انتهاكا للجزاءات القائمة من جان
ويــدين املتحــدة. إال أن التــدخل العســكري لــيس ردا مقبــوال. 

ذلــك التــدخل ويطالــب حكومــة أنغــوال بســحب قواهتــا  بلــده 
ــورا.  ــوال  وذكــر أن ف ــة أنغ ــر خارجي ــا  قطــع وزي ــة التزام عالني

ويتوقـع بلـده   تشـرين الثـاين/نوفمرب،    ١٥بالقيام بـذلك حبلـول   
لفــوري للمرتزقــة الوفــاء هبــذا االلتــزام، ويطالــب باالنســحاب ا
  .)١٢٤(واجملموعات املسلحة األخرى، مبا فيها يونيتا

 ، اآلخـرين  املـتكلمني  مـن  عدد حتدث املناقشة، أثناءو  
 املهـام  يف كـبريا  تقـدما  رزحيـ  مل يونيتـا  نأل همأسفوأعربوا عن 

ــية ــة الرئيس ــةمــن  املتبقي يونيتــا  نأ ىلإ ينمشــري الســالم، عملي
االمتثـال   حنـو  حاسـم  لبشـك  تحـرك لكـي ي  حمسـا  يتفتر أُعطي

جــزاءات  فــرض ســتلزما ممــا ذلــك، فعــللكنــه مل يو ،لتزاماتــهال
 متديـد  بشـأن  العام األمني لتوصيات متأييده أيضا بينواو. عليه
 انسـحاب  وتأجيـل يف أنغـوال   املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثة والية

 أشــارو. املتحــدة ألمــمل ة التابعــةشــكلاملعســكرية ال وحــداتال
 يونيتـا  زاءات كانـت موجهـة ضـد   اجلـ إىل أن  املتحـدثني  معظم

 مــن العديــد وأشــار .التزاماتــه جبميــع الوفــاءبه قناعــإ مــن أجــل
 إذا ةيإضـاف  تـدابري  اختـاذ  يف وننظـر ي سـوف  أهنـم إىل  املتحدثني

 بــني لقــاء عقــد أمهيــة علــى أكــد آخــرون جمــددا و ،األمــر لــزم
 عبَّــرو. األنغوليــة األراضــي علــى يونيتــا وزعــيم أنغــوال رئــيس

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه ، الصفحتني   )١٢٤(
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 وجــود إزاء البــالغ قلقهــم عــن أيضــا املتحــدثني مــن لعديــدا
ويف اجللسة  .)١٢٥(الكونغو مجهورية يف مسلحة أنغولية عناصر

عُتمــد باإلمجــاع اطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، و نفســها 
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٧(  ١١٣٥بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،    
ــد     ــن جديـ ــد مـ ــراره  إذ يؤكـ  ٣٠) املـــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قـ
  ومجيع القرارات الالحقة،   ١٩٩١أيار/مايو 
عـن التزامـه الراسـخ باحملافظـة علـى وحـدة أنغـوال         وإذ يعرب  

  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،  
الضرورة امللحة لقيام حكومة أنغوال، وعلـى وجـه    وإذ يؤكد  

اخلصــوص االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، باســتكمال تنفيــذ  
وبروتوكـول لوسـاكا   “ اتفاقات السـلم ”نصوص عليها يف التزاماهتما امل

  وقرارات جملس األمن ذات الصلة، دون مزيد من اإلبطاء،  
تشــــرين  ١٧يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  ، ١٩٩٧األول/أكتوبر 
لعـدم إحـراز تقـدم هـام يف عمليـة       عن قلقه البالغ وإذ يعرب  

ــر األمــــ     ــدمي تقريــ ــذ تقــ ــوال منــ ــلم يف أنغــ ــؤرخ  الســ ــام املــ  ٢٤ني العــ
  ، ١٩٩٧أيلول/سبتمرب 

بقوة عدم امتثال االحتاد الوطين لالستقالل التـام   وإذ يشجب  
وبروتوكـول  “ اتفاقات السلم”ألنغوال امتثاال كامال اللتزاماته مبوجب 

 ١١٢٧لوساكا وقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، وال سـيما القـرار       
  ، ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧(

ــة مــراقيب األمــم     يســلّم وإذ   ــه بعث ــة الــدور الــذي تقــوم ب بأمهي
  املتحدة يف أنغوال يف هذه املرحلة احلرجة من عملية السلم،  

  ألف
متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال  يقرر  - ١  

، ويطلب إىل األمني العـام أن يقـدم   ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٣٠حىت 
ــرا وتوصــيات، يف  ــه تقري ــاير   ١٣موعــد ال يتجــاوز   إلي كــانون الثاين/ين

__________ 

ــفحتان   )١٢٥( ــفحتان   ٥و  ٤الصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ٦و  ٥(اململكـ
 ٧و  ٦(مجهوريـة كوريـا)؛ والصـفحتان     ٦(مصر)؛ والصفحة 

ــفحتان  ــويد)؛ والصـــ ــفحة (اليا ٨و  ٧(الســـ ــان)؛ والصـــ  ٨بـــ
 ٩(كوستاريكا)؛ والصـفحتان   ٩و  ٨(الربتغال)؛ والصفحتان 

 ١٠(كينيــــا)؛ والصــــفحة   ١٠(فرنســــا)؛ والصــــفحة   ١٠ و
بيسـاو)؛ والصـفحة    -(غينيا  ١١و  ١٠(بولندا)؛ والصفحتان 

  (شيلي). ١٣و  ١٢(الصني)؛ والصفحتان  ١١

ــد    ١٩٩٨ ــوال بعـ ــدة يف أنغـ ــم املتحـ ــود األمـ ــأن وجـ ــانون  ٣٠، بشـ كـ
  ؛١٩٩٨الثاين/يناير 
توصـية األمـني العـام الـواردة يف تقريـره املـؤرخ        يؤيد  - ٢  

بإرجاء سحب الوحـدات العسـكرية    ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧
، ١٩٩٧ايـة تشـرين الثـاين/نوفمرب    املشكّلة التابعة لألمم املتحدة حـىت هن 

من التقرير، ويطلب إىل األمني العـام   ١٥وفقا للخطة احملددة يف الفقرة 
، تقريرا ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٨أن يقدم، يف موعد ال يتجاوز 

عن اجلـدول الـزمين السـتئناف سـحب األفـراد العسـكريني آخـذا واقـع         
  احلالة يف االعتبار؛  

  باء
تستكمل حكومة أنغوال، وبوجه خـاص  بأن  يطالب  - ٣  

االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال بصـورة تامـة، ودون مزيـد مـن        
ــة الســلم وأن ميتنعــا عــن اختــاذ أي     ــة مــن عملي التــأخري، اجلوانــب املتبقي

  إجراء من شأنه أن يؤدي إىل جتدد األعمال العدائية؛ 
ما بأن تتعاون حكومـة أنغـوال، وال سـي    يطالب أيضا  - ٤  

االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، تعاونا تاما مع بعثة املراقبني، مبا 
ــة بأنشــطة         ــة الضــطالع البعث ــة كامل ــة إمكاني ــق هتيئ ــن طري ــك ع يف ذل

أن تقــوم التحقـق املنوطــة هبــا، ويعيــد تأكيـد دعوتــه إىل حكومــة أنغــوال   
ــا ألحكــام بروتوكــول      ــا، وفق ــه بتحركــات قواهت ــة يف حين ــإبالغ البعث  ب

  هبا؛   واإلجراءات املعمول الوساك
ســلم واألمــن  أن احلالــة الراهنــة تشــكل هتديــدا لل    وإذ يقــرر  

  الدوليني يف املنطقة،
  املتحدة،  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم وإذ يتصرف  
بــأن ميتثــل االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام   يطالــب  - ٥  

املبينــة يف القــرار  ألنغــوال علــى الفــور، ودون أي شــروط لاللتزامــات     
) مبا يف ذلك التعاون الكامل يف تطبيع إدارة الدولـة يف  ١٩٩٧( ١١٢٧

  مجيع أحناء أنغوال، مبا فيها أندولو وبايلوندو؛  
مـن   ٤أن سريان التـدابري احملـددة يف الفقـرة     يالحظ  - ٦  
بتوقيــــت شــــرق  ٠١/٠٠) يبــــدأ يف الســــاعة ١٩٩٧( ١١٢٧القــــرار 

وفقــا  ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠الواليــات املتحــدة مــن يــوم    
ــرة  ــرار   ٢للفقـ ــن القـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٠مـ ــبتمرب  ٢٩) املـ أيلول/سـ
، ويؤكد مرة أخرى استعداده الستعراض هذه التدابري أو النظـر  ١٩٩٧

ــا للفقـــرتني   ــدابري أخـــرى وفقـ ــرار  ٩و  ٨يف فـــرض تـ  ١١٢٧مـــن القـ
  )؛ ١٩٩٧(

قـارير  إىل األمني العام أن يقـدم، بـدال مـن الت    يطلب  - ٧  
ــرة    ــا يف الفق ــار إليه ــرار   ٨املش ــن الق ــن  ١٩٩٧( ١١٢٧م ــرا ع )، تقري

امتثال االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال جلميع االلتزامـات احملـددة   
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كـــانون األول/ديســـمرب  ٨أعـــاله، يف موعـــد ال يتجـــاوز  ٥يف الفقـــرة 
  ، وكل تسعني يوما بعد ذلك؛  ١٩٩٧

قـدم إىل جلنـة جملـس    إىل الدول األعضاء أن ت يطلب  - ٨  
) معلومات عـن التـدابري الـيت    ١٩٩٣( ٨٦٤األمن املنشأة عمالً بالقرار 

)، ١٩٩٧( ١١٢٧من القـرار   ٤اختذهتا لتنفيذ التدابري احملددة يف الفقرة 
  ؛ ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١يف موعد أقصاه 

 ٨٦٤إىل اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار     يطلـــب  - ٩  
كــــانون األول/ديســــمرب  ١٥ اجمللــــس حبلــــول ) أن تقــــدم إىل١٩٩٣(

تقريــرا بشــأن اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــدول األعضــاء لتنفيــذ  ١٩٩٧
  )؛ ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٤التدابري احملددة يف الفقرة 

  جيم
اقتناعه بأن عقد اجتماع يف أنغـوال بـني    يعيد تأكيد  - ١٠  

ل التـام ألنغـوال   رئيس مجهورية أنغوال وزعـيم االحتـاد الـوطين لالسـتقال    
  ميكن أن يسهل عملية السلم واملصاحلة الوطنية؛  

اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املســاعدة لتســهيل  حيـث   - ١١  
تســريح املقــاتلني الســابقني وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع وإزالــة األلغــام   
وإعــادة تــوطني املشــردين وإنعــاش االقتصــاد األنغــويل وإصــالحه لتعزيــز 

  يف عملية السلم؛   املكاسب املتحققة
لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     يعــرب عــن تقــديره    - ١٢  

وأفــراد بعثــة املــراقبني ملــا يقدمونــه مــن مســاعدة للطــرفني يف أنغــوال يف    
  سبيل تنفيذ عملية السلم؛  

    إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
  

قلق جملس عن عبَّر فعقب التصويت، وحتدث الرئيس   
د إزاء وجود عناصر أنغوليـة مسـلحة يف مجهوريـة    األمن الشدي

لــس قــال إن اجملالكونغــو، حســبما أفــادت األمانــة العامــة. و    
تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦بيــان رئيســه املــؤرخ  جمــددا يؤكــد 
. ويدين اجمللس كل تـدخل خـارجي يف مجهوريـة    )١٢٦(١٩٩٧

الكونغو، ويطلب من مجيع القوات األجنبية، مبا فيها املرتزقـة،  
سحاب من ذلك البلـد فـورا، ويشـدد علـى أمهيـة التوصـل       االن

ــات      ــود ترتيبـ ــة ووجـ ــاحلة الوطنيـ ــية، واملصـ ــوية سياسـ إىل تسـ
ــة حــرة ونزيهــة     ــة تفضــي إىل إجــراء انتخابــات دميقراطي انتقالي

  مبشاركة مجيع األطراف يف أقرب وقت ممكن.
__________ 

)١٢٦(  S/PRST/1997/47.  

 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٧املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٤٩): القرار ٣٨٥٠(اجللسة 

كــــــــانون  ٢٧، املعقــــــــودة يف ٣٨٥٠لســــــــة اجليف   
التوصــل  متكــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٨الثاين/ينــاير 

ــه يف مشــاورات  ــس  إلي ــا)،    اجملل ــرئيس (فرنس ــا ال ــابقة، دع الس
مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي أنغـــوال والـــرأس األخضـــر وزمبـــابوي 

ــهم،      ــى طلبـ ــاء علـ ــا، بنـ ــق وناميبيـ ــاركة وموزامبيـ  يفإىل املشـ
  التصويت.  يف ق احلدون أن يكون هلم باملناقشة 
وأدرج جملـــس األمـــن ضـــمن جـــدول أعمالـــه تقريـــر    

األمني العام عن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال املـؤرخ       
 ١، املقـــدم عمـــال بـــالفقرة   ١٩٩٨كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٢
ــن ــرار  م ــن  ق ــس األم ــيت )، ١٩٩٧( ١١٣٥جمل ــب فيهــ ال  اطل

أن يقـــدم توصـــيات بشـــأن وجـــود األمـــم جملـــس األمـــن إليـــه 
. )١٢٧(١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠املتحــدة يف أنغــوال بعــد 

نــه يف حـني جـرى بـدون شــك    يف تقريـره إ األمـني العـام   وقـال  
إجناز تقدم ملموس حنو حتقيق هـذا اهلـدف، ويف حـني يواصـل     
ــاء     ــهما يف الوف ــا اإلعــراب عــن رغبت كــل مــن احلكومــة ويونيت

ســـتمرة يف تنفيـــذ املتـــأخريات ال تـــزال القيـــة، بالتزاماهتمـــا املتب
بروتوكـــول لوســـاكا تشـــكل مصـــدرا لقلـــق شـــديد. وهنـــاك  

عاجلـة بالنسـبة لكـال الطـرفني، ولكـن بالنسـبة ليونيتـا        ضرورة 
تنفيـــذ  ظهـــار إحســـاس أكـــرب باإلحلـــاح يف إلصـــة، ابصـــفة خ

اتفاقات لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة. ويف حـني  
ــة ماســ   ــاك حاج ــم املتحــدة يف  أن هن أنغــوال  ة إىل وجــود األم

لتنفيذ األحكام املتبقية مـن بروتوكـول لوسـاكا وتعزيـز الثقـة،      
إال إنــه يعتقــد بــأن متديــد واليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف 
أنغـــوال ينبغـــي أن يأخـــذ يف االعتبـــار االلتـــزام احلقيقـــي لكـــال 

. ويف هـذا  الطرفني باحترام التزاماهتما والتعجيل بعملية السالم
ــه يف     ــل إليـ ــذي مت التوصـ ــاق الـ ــو يرحـــب باالتفـ ــدد، فهـ الصـ

__________ 

)١٢٧(  S/1998/17.  
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ــانون الثاين/ينــاير   ٩ بشــأن اجلــدول الــزمين اجلديــد    ١٩٩٨ك
للتنفيــذ الــذي يرتئــي حتقيــق تقــدم كــبري يف موعــد غايتــه هنايــة   

وهــو املوعــد الــذي وعــدت قيــادة يونيتــا  ١٩٩٨شــباط/فرباير 
ــا     ــدا وأن تضــع معقليه ــه إىل لوان ــأن تنتقــل في حتــت إشــراف  ب

مــع وضــعه تلــك   األمــني العــام،  أْوَصــى واإلدارة احلكوميــة. 
التطـــورات يف االعتبـــار، بتمديـــد واليـــة بعثـــة مـــراقيب األمـــم   

ــة أشــهر حــىت      ــدة ثالث ــوال مل نيســان/أبريل  ٣٠املتحــدة يف أنغ
ــني الطــرفني     ١٩٩٨ ــب أيضــا باالتصــاالت املســتمرة ب . وَرحَّ

 رئـيس مجهوريـة   فيما يتعلـق بعقـد اجتمـاع داخـل أنغـوال بـني      
  أنغوال وزعيم يونيتا.  

الرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس    وّجه ويف اجللسة نفسها   
اجمللــس أُعِّــد يف ســياق مشــاورات كــان قــد إىل نــص مشــروع 

  .)١٢٨(السابقة
انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل رســالة أيضــا الــرئيس ووّجــه   
موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٨كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢١مؤرخـــة 

حييــل هبــا اجلــدول الــزمين  )١٢٩(مــن األمــني العــام جملــس األمــن
ــة      ــه اللجنـ ــذي أقرتـ ــاكا، الـ ــول لوسـ ــذ بروتوكـ ــهائي لتنفيـ النـ

  .١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٩املشتركة يف 
ــوال      ــل أنغـ ــر ممثـ ــب  وذكـ ــده يرحـ بـــالتطورات أن بلـ

ــة الســالم، وخاصــة     ــة األخــرية الــيت طــرأت علــى عملي اإلجيابي
شـدد علـى أنـه ال بـد أن تظـل      التقدم يف تطبيع إدارة الدولة. و

مجيع قرارات جملس األمن وغريهـا مـن املقـررات قيـد التنفيـذ؛      
وجيــب أن تواصــل مجيــع الــدول األعضــاء االمتثــال للتـــدابري       

ــة، وال  ــة واإللزاميـ ــا يف    التقييديـ ــوص عليهـ ــك املنصـ ــيما تلـ سـ
 ١١٣٥ ) و١٩٩٧( ١١٢٧) و ١٩٩٣( ٨٦٤القـــــــــرارات  

  .)١٣٠(ت مراقبة صارمةوأن تراقبها جلنة اجلزاءا )،١٩٩٧(

__________ 

)١٢٨(  S/1998/62.  
)١٢٩(  S/PV.3850 ٣و  ٢، الصفحتان.  
)١٣٠(  S/PV.3850 ٣و  ٢، الصفحتان.  

ــة الســالم يف أنغــوال متــر       وذكــر ممثــل الصــني أن عملي
مبرحلة حرجة وال تزال حتتاج إىل دعم األمم املتحـدة الثابـت،   
مبـــا يف ذلـــك جملـــس األمـــن، ونظـــرا ألن الطـــرفني املعنـــيني يف 
أنغوال يطلبان أيضا أن تواصل األمم املتحدة االضطالع بـدور  

لــذا فــإن الوفــد الصــيين يؤيــد متديــد  إجيــايب يف عمليــة الســالم، 
وسيصـوت لصـاحل    أنغـوال  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثةوالية 

ــه   أشــار إىل أن الوفــد الصــيين أعــرب،   مشــروع القــرار. إال أن
ــدما اختــذ اجمللــس القــرار   )، عــن حتفظــات  ١٩٩٧( ١١١٨عن

هــذا يبقــى وقــال إن موقفــه أعمــال معينــة تؤديهــا البعثــة، علــى 
  .)١٣١(دون تغيري
ممثل غامبيا أن الوجود املستمر للبعثة يف أنغـوال  ذكر و  

ال ينبغي حتديده حبدود زمنية، بل ينبغي أن يقاس باألثر الـذي  
وميكــن هلــذا  حيدثــه يف تنفيــذ أحكــام عمليــة لوســاكا للســالم. 

الوجود أن يضمن التركيز على املسائل السياسية واالقتصـادية  
حلاجـة إىل االهتمـام   واالجتماعية والتحديات اليت هـي بـأمس ا  

يف أنغــوال. وهــذا الوجــود لــيس ضــروريا الجنــاز املهــام املناطــة 
ــة إلجــراء       ــة الظــروف املؤاتي ــل أيضــا لتهيئ ــة فحســب، ب بالبعث

  .)١٣٢(االنتخابات يف املستقبل

ــتكلمني مـــن العديـــد وحتـــدث   ــف اآلخـــرين، املـ  وارحبـ
املهـام املتبقيـة    كمالإل زمين جدولوضع  على الطرفني باتفاق
 واورحبــ فربايــر؛/شــباط هنايــة حبلــول لوســاكا بروتوكــولمــن 

 التوصـيات  واوأيد املعلقة، األحكام استكمال يف احملرز بالتقدم
 واليـة  متديـد مـن أجـل    اليت أُدرجـت و العام، األمني قدمها اليت
 وذكـر . السـالم  عمليـة  دعـم  على الدويل اجملتمع واوحث ؛بعثةال

 ينبغـي ، احملـرز  التقـدم  مـن  الـرغم  على أنه املتكلمني من العديد
 الـوطين  االحتـاد  علـى  اجمللـس  فرضـها  الـيت  التدابري على احملافظة

يونيتـا   امتثـال  ضمان أجل من )يونيتا( ألنغوال التام لالستقالل
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، ص.   )١٣١(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٢(
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 بروتوكـــول مبوجـــب هبـــا تعهـــدت الـــيت اللتزامـــاتل الكامـــل
ــاكا ــد وأعـــرب. لوسـ ــن العديـ ــتكلمني مـ ــمقلق عـــن املـ  إزاء هـ
 العسـكرية  اعناصره جتميع تواصل يونيتا أنب تفيد اليت التقارير

  .)١٣٣(املناطق بعض يف

وحثـــت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة حكومـــة أنغـــوال        
علـى االمتثـال الـدقيق     ألنغوال التام لالستقالل الوطين االحتادو

للجـــدول الـــزمين الســـتكمال املهـــام املتبقيـــة مـــن بروتوكـــول 
املصـاحلة   انطالقا مـن روح حثتهما على أن ميارسا، لوساكا، و

الوطنيــــة، ضــــبط الــــنفس ومحايــــة حقــــوق مجيــــع املــــواطنني 
ــالم.      ــة السـ ــذ عمليـ ــري تنفيـ ــاء سـ ــوليني أثنـ ــدت أن األنغـ وأكـ

القـرار  اختـاذ  وقـت  الواليات املتحـدة سـتكون، مثلمـا ذكـرت     
ــة إىل  ١٩٩٧( ١١٣٥ ــر يف احلاجــ ــادة النظــ ــتعدة إلعــ )، مســ

تبقيـة  املهـام امل اجلزاءات إذا حتركـت يونيتـا بسـرعة السـتكمال     
حكومـة أنغـوال أيضـا علـى سـحب       ت. وحثـ يف عملية السالم

  .)١٣٤(قواهتا بشكل عاجل من مجهورية الكونغو

مشــروع القــرار للتصــويت  ويف اجللســة نفســها طُــرح  
ــرار  او ويف )، ١٩٩٨( ١١٤٩عُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :يلي نصه  ما
  
  

__________ 

(اململكــة  ٦و  ٥(موزامبيــق)؛ والصــفحتان  ٥و  ٤الصــفحتان   )١٣٣(
 ٧و  ٦املتحـــدة نيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب)؛ والصـــفحتان     

ــفحة   ــابوي)؛ والصــ ــفحتان   ٧(زمبــ ــا)؛ والصــ  ٨و  ٧(ناميبيــ
ــفحتان   ــر)؛ والصـــ ــرأس األخضـــ ــتاريكا)؛  ٩و  ٨(الـــ (كوســـ

 ١١و  ١٠(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان   ١٠ و ٩والصــــفحتان 
ــان)؛ والصــفحتان   ١١(الســويد)؛ والصــفحة    ١٢و  ١١(الياب

(ســـــلوفينيا)؛  ١٣و  ١٢(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتا  ١٤و  ١٣والصـ ــال)؛ والصـ  ١٥و  ١٤ن (الربتغـ

ــا)؛ والصــفحة    ١٧و  ١٦(البحــرين)؛ والصــفحتان   ١٦(كيني
  (فرنسا). ١٨(غابون)؛ والصفحة 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٤(

  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، ١٩٩١

باحملافظـة علـى وحـدة أنغـوال      وإذ يعرب عن التزامه الراسـخ   
  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ     وقـــد نظـــر مـــع التقـــدير     
  ،١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٢

شـتركة يف  باجلدول الـزمين الـذي أقرتـه اللجنـة امل     وإذ يرحب  
، والـذي وافقــت مبوجبـه حكومـة أنغــوال    ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ٩

واالحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال علـى إمتـام املهمـة املتبقيـة مـن          
  ،١٩٩٨بروتوكول لوساكا حبلول هناية شباط/فرباير 

بالـدور اهلـام الـذي تضـطلع بـه بعثـة مـراقيب األمـم          وإذ يسلم  
  السلم،  يف هذه املرحلة احلرجة من عمليةاملتحدة يف أنغوال 

ــد  - ١   ــوال،     يؤكـ ــة أنغـ ــام حكومـ ــة لقيـ ــرورة امللحـ الضـ
واالحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال بوجـه خـاص، وفقـا للجـدول       

، ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ٩الزمين الـذي أقرتـه اللجنـة املشـتركة يف     
وكـذلك إكمـال    بإكمال تنفيذ التزاماهتما مبوجب بروتوكول لوساكا،

س األمـن ذات  لـ اتفاقات السـلم وقـرارات جم  ”تنفيذ التزاماهتما مبوجب 
  الصلة؛

ــرر  - ٢   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي
، ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٣٠أنغوال، مبـا يف ذلـك القـوة العسـكرية، حـىت      

رخ من تقرير األمـني العـام املـؤ    ٣٦و  ٣٥على النحو املبني يف الفقرتني 
  ؛١٩٩٨  كانون الثاين/ يناير ١٢

إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم يف موعـــــد   يطلـــــب  - ٣  
تقريرا شامال عـن احلالـة يف أنغـوال،     ١٩٩٨آذار/مارس  ١٣يتجاوز  ال

ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ اجلدول الزمين الذي أقرتـه اللجنـة املشـتركة،    
 ١١٣٥مــــن القــــرار  ٧يتضــــمن أيضــــا التقريــــر املطلــــوب يف الفقــــرة 

، ويكـون مشـفوعا   ١٩٩٧تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩) املؤرخ ١٩٩٧(
بتوصـــيات فيمـــا يتعلـــق بإمكانيـــة إعـــادة تشـــكيل عناصـــر البعثـــة قبـــل  

ــر     ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٣٠ ــن تقري ــرع الســابع م ــا يف الف ، املشــار إليه
ــؤرخ    ــام املـ ــني العـ ــاير   ١٢األمـ ــانون الثاين/ينـ ــن  ١٩٩٨كـ ــال عـ ، فضـ

ــة فيمــا يتعلــ   ق بوجــود األمــم املتحــدة يف أنغــوال بعــد   التوصــيات األولي
  ؛١٩٩٨نيسان/أبريل  ٣٠

أمهية تعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلـك تـوفري    يؤكد  - ٤  
  احلماية التامة جلميع املواطنني األنغوليني يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين؛

إىل حكومــة أنغــوال أن تقــوم، بالتعــاون مــع   يطلــب  - ٥  
ناسبة، مبا يف ذلك عن طريـق توحيـد شـرطتها    البعثة، باختاذ اخلطوات امل

الوطنية وقواهتا املسلحة لضمان توفري بيئة من الثقـة واألمـان ميكـن فيهـا     
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ــانية      ــاعدة اإلنسـ ــوظفي املسـ ــن مـ ــم مـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ملـ
  االضطالع بأنشطتهم؛

حبكومة أنغـوال، واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل      يهيب  - ٦  
، االمتناع عن أي عمـل مـن شـأنه أن يقـوض     التام ألنغوال بوجه خاص

  عملية تطبيع إدارة شؤون الدولة أو أن يؤدي إىل جتدد حاالت التوتر؛
أن تتعاون حكومة أنغوال، واالحتاد الـوطين  ب يطالب  - ٧  

لالستقالل التام ألنغوال بوجه خاص، تعاونا تاما مع البعثة، مبا يف ذلك 
ة لكـي تضـطلع بأنشـطة التحقـق     عن طريق توفري كافة اإلمكانيات للبعث

املنوطــة هبــا، ويكــرر طلبــه إىل حكومــة أنغــوال إخطــار البعثــة يف الوقــت 
املناســــب بتحركــــات قواهتــــا، وفقــــا ألحكــــام بروتوكــــول لوســــاكا  

  واإلجراءات املعمول هبا؛
السـتعراض التـدابري املبينـة يف     اسـتعداده  تأكيد يعيد  - ٨  
ــرة  ــرار   ٤الفقـ ــن القـ ــؤرخ١٩٩٧( ١١٢٧مـ ــطس  ٢٨ ) املـ آب/أغسـ
ــرتني   أو النظــر  ١٩٩٧ ــا للفق ــدابري إضــافية وفق مــن  ٩و  ٨ يف فــرض ت
 ٣)، واستنادا إىل التقريـر املشـار إليـه يف الفقـرة     ١٩٩٧( ١١٢٧القرار 
  أعاله؛

عن اعتقاده بأن عقـد اجتمـاع بـني     اإلعراب يكرر  - ٩  
رئيس مجهورية أنغوال وزعـيم االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال       

  ميكن أن ييسر عملية السلم واملصاحلة الوطنية؛
اجملتمع الدويل علـى تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل       حيث  - ١٠  

ــة تســريح املقــاتلني الســابقني وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع      تيســري عملي
وإزالــة األلغــام وإعــادة تــوطني املشــردين وإنعــاش االقتصــاد األنغــويل        

  حققتها عملية السلم؛ وإعادة بنائه بغية تدعيم املكاسب اليت
توصية األمـني العـام بـأن يواصـل ممثلـه اخلـاص        يؤيد  - ١١  

رئاسة اللجنة املشتركة على النحو احملدد مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا،    
  الذي ثبت أنه يشكل آلية حيوية للمضي قدما يف عملية السلم؛

ــرب  - ١٢   ــه اخلــاص      يع ــام وملمثل ــني الع ــديره لألم ــن تق ع
سـاعدهتم حكومـة أنغـوال واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل       وملوظفي البعثة مل

  التام ألنغوال يف تنفيذ عملية السلم؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  

  
ــؤرخ     ــرر املــــــ ــارس  ٢٠املقــــــ  ١٩٩٨آذار/مــــــ

  )١٩٩٨( ١١٥٧): القرار ٣٨٦٣  (اجللسة
 آذار/مـــــارس ٢٠، املعقـــــودة يف ٣٨٦٣لســـــة اجليف   
ــاهم ا ١٩٩٨ ــا للتفـ ــه يف  لـــذي وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــس  مشــاورات ــة    اجملل ــا)، مبوافق ــرئيس (غامبي ــا ال الســابقة، دع

يف املناقشـة  إىل املشـاركة  اجمللس، ممثل أنغوال، بناء على طلبـه،  
  التصويت.  يف ق احلدون أن يكون له ب

ــر األمــني        ــه تقري ــس ضــمن جــدول أعمال وأدرج اجملل
ــدة يف    ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــن بعثـ ــام عـ ــؤرخ  العـ ــوال املـ  أنغـ

، املقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن     ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٣
)، الذي طلب فيه جملس األمن إليـه أن يقـدم   ١٩٩٨( ١١٤٩

تقريرا شـامال يتضـمن أيضـا املعلومـات املسـتكملة املطلوبـة يف       
تشــرين  ٢٩ملــؤرخ ) ا١٩٩٧( ١١٣٥مــن القــرار   ٧الفقــرة 

الــذي أقرتــه  عــن تنفيــذ اجلــدول الــزمين  ١٩٩٧األول/أكتــور 
وقـال   .)١٣٥(١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ٩اللجنة املشتركة يف 

نه يف حني أدى عدم االمتثال للجدول إاألمني العام يف تقريره 
ــؤرخ   ــزمين امل ــاير   ٩ال ــذ   ١٩٩٨كــانون الثاين/ين اخلــاص بتنفي

املهــام املتبقيــة مــن بروتوكــول لوســاكا إىل طريــق مســدود،       
تيكـات التـأخري الـيت تتبعهـا     ويعزى ذلك بدرجة كـبرية إىل تك 

يونيتا، من املأمول أن يؤدي اعتماد اجلدول الـزمين املعـدل إىل   
ــى        ــرفني عل ــام الط ــني الع ــة الســالم، وحــث األم تنشــيط عملي

سـتنكر األمـني العـام بشـدة     اااللتزام الدقيق بالتفاهم اجلديـد. و 
هجمــات يونيتــا علــى مــوظفي األمــم املتحــدة يف عــدة منــاطق  

أنه ينبغي على يونيتـا أن تكفـل، دون شـروط،     بأنغوال، وأكد
ســـالمة وأمـــن مجيـــع املـــوظفني الـــدوليني الـــذين دأبـــوا علـــى   
مساعدة الشـعب األنغـويل يف سـعيه للتوصـل إىل سـالم دائـم.       

على أنه مـن املمكـن االنتـهاء مـن عـدد كـبري مـن         وأكد جمددا
املهـــام املتبقيـــة بســـرعة، مبـــا يف ذلـــك التطبيـــع الكامـــل إلدارة 

لــة يف مجيــع أحنــاء أنغــوال والتوصــل إىل حــل هنــائي جلميــع الدو
املسائل املتصلة بكتيبة األمن الشخصـي لـرئيس أنغـوال. وأكـد     
أيضا على أن عقد اجتماع بني رئيس أنغـوال وقائـد يونيتـا قـد     

ينبغـي لقيـادة يونيتـا أن تنتقـل     كـذلك،  ُيعجِّـل عمليـة السـالم.    
روتوكــول لوســاكا. إىل لوانــدا، علــى النحــو املتفــق عليــه يف ب 

__________ 

)١٣٥(  S/1998/236.  
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ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال،     أوضــح وفيمــا يتعلــق ببعث
ــه   ــام أن ــى أرض    األمــني الع ــة عل ــاألحوال األمني ــا ب ــزم، رهن يعت

ة الواقع ومبوافقـة جملـس األمـن، املضـي يف إعـادة تشـكيل البعثـ       
  وفقا ملا جرى وصفه يف التقرير.

لـس  الرئيس انتبـاه أعضـاء اجمل  وّجه ويف اجللسة نفسها   
اجمللـس  مشـاورات  أثنـاء  أُعِّـد  كـان قـد   إىل نص مشروع قـرار  

ــابقة ــرحو، )١٣٦(السـ ــويت و  طُـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــد امشـ عُتمـ
  :نصه ما يليويف )، ١٩٩٨( ١١٥٧باإلمجاع بوصفه القرار 

  
  ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  الصلة، ومجيع القرارات الالحقة ذات ١٩٩١

الثابـت باحلفـاظ علــى وحـدة أنغــوال     عـن التزامــه  وإذ يعـرب   
  وسيادهتا وسالمة أراضيها،

آذار/مـــارس  ١٣يف تقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    وقــد نظـــر   
١٩٩٨،  

لعدم إمتـام االحتـاد الـوطين لالسـتقالل      وإذ يعرب عن استيائه  
قـا للجـدول   التام ألنغوال تنفيذ املهام املتبقية من بروتوكـول لوسـاكا وف  

  ،١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٩الزمين الذي أقرته اللجنة املشتركة يف 
ــا   ــاد الـــوطين   وإذ حيـــيط علمـ بـــاإلعالن الـــذي أصـــدره االحتـ

لالســـتقالل التـــام ألنغـــوال عـــن إمتـــام نـــزع ســـالح قواتـــه اعتبـــارا مـــن 
وبــــاإلعالن الصــــادر عــــن حكومــــة الوحــــدة  ١٩٩٨آذار/مــــارس  ٦

ــة يف   ــارس  ١١واملصــاحلة الوطني بشــأن إضــفاء الصــبغة    ١٩٩٨آذار/م
القانونية علـى مركـز االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال باعتبـاره         

  حزبا سياسيا،
ــة الوحــدة     يؤكــد  - ١   ــتم حكوم الضــرورة امللحــة ألن ت

ــام ألنغــوال بصــفة       ــوطين لالســتقالل الت ــة، واالحتــاد ال واملصــاحلة الوطني
مجيــع االلتزامــات املتبقيــة    خاصــة، علــى الفــور ودون شــروط، تنفيــذ    

وبروتوكول لوساكا وقرارات جملـس األمـن   “ اتفاقات السلم”مبوجب 
ذات الصلة، ويطالب االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال بـالكف       

  عن أسلوب التعطيل وفرض الشروط؛
حبكومة الوحدة واملصاحلة الوطنيـة، واالحتـاد    يهيب  - ٢  

ــام ألنغــ   ــوطين لالســتقالل الت وال بصــفة خاصــة، أن يتمــا علــى الفــور   ال
التزاماهتما يف جماالت تسريح مجيع العناصر العسكرية املتبقية يف االحتـاد  

__________ 

)١٣٦(  S/1998/236.  

الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، وتطبيــع إدارة الدولــة يف كافــة أحنــاء   
اإلقلــيم الــوطين، وحتويــل إذاعــة فورغــان إىل مرفــق إذاعــي غــري حــزيب،   

  نيني؛وكذلك نزع سالح السكان املد
الزيارة املزمع أن يقوم هبا رئيس اللجنة املنشأة  يؤيد  - ٣  

ــالقرار   ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤عمــال ب ــبتمرب  ١٥) امل إىل  ١٩٩٣أيلول/س
أنغوال والبلدان األخرى املعنية ملناقشة التنفيـذ الكامـل والفّعـال للتـدابري     

) املـــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧مـــــــن القـــــــرار  ٤احملـــــــددة يف الفقـــــــرة 
بغيـة حـث االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام        ١٩٩٧آب/أغسـطس   ٢٨

ألنغوال على االمتثال اللتزاماتـه مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا وقـرارات      
  جملس األمن ذات الصلة؛

جبميــع الــدول األعضــاء أن تنفــذ بالكامـــل      يهيــب   - ٤  
)، ١٩٩٧( ١١٢٧مـن القـرار    ٤ودون إبطاء التدابري احملددة يف الفقـرة  

عضــاء الــيت تتــوفر لــديها معلومــات عــن      ويكــرر طلبــه إىل الــدول األ  
مـن   ٤الرحالت اجلوية وغريهـا مـن األعمـال احملظـورة مبوجـب الفقـرة       

ــرار  ــة املنشــأة    ١١٩٧( ١١٢٧الق ــوفر هــذه املعلومــات إىل اللجن ) أن ت
)، ويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يـــدرج ١٩٩٣( ٨٦٤عمـــال بـــالقرار 

حتـاد الـوطين لالسـتقالل    املعلومات املتصلة باالنتهاكات اليت يرتكبها اال
 ٨التام ألنغوال وبعض الدول األعضاء يف التقرير املشـار إليـه يف الفقـرة    

  أدناه؛
استعداده الستعراض التـدابري احملـددة يف    كيدتأ يعيد  - ٥  

) أو للنظر يف فرض تـدابري إضـافية   ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٤الفقرة 
  )؛١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٩و  ٨وفقا للفقرتني 

توصــــية األمــــني العــــام باســــتئناف اخلفــــض  يؤيــــد  - ٦  
التدرجيي للعنصر العسكري يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال قبـل  

، على أساس إمتـام انسـحاب مجيـع الوحـدات     ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٣٠
العسكرية الـيت جـرى تشـكيلها، باسـتثناء سـرية مشـاة واحـدة ووحـدة         

والـدعم الطـيب، مبجـرد أن تسـمح      بتر ووحديت اإلشـارة وكيطائرات اهلل
متوز/يوليـه   ١بذلك األوضاع يف امليدان، ولكن علـى أال يتجـاوز ذلـك    

  ؛١٩٩٨
زيـــادة عـــدد مـــراقيب الشـــرطة املدنيـــة زيـــادة   يقـــرر  - ٧  

تدرجييــة وحســبما تــدعو احلاجــة، ومــع التأكيــد بوجــه خــاص علــى         
حكومـة   مؤهالهتم اللغوية، بعدد أقصاه ثالثـة ومثـانون مراقبـا، ملسـاعدة    

الوحدة واملصاحلة الوطنية واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال علـى  
حــل املنازعــات أثنــاء عمليــة تطبيــع إدارة الدولــة، وحتديــد ادعــاءات        
املخالفــات والتحقيــق فيهــا، وتيســري تــدريب الشــرطة الوطنيــة األنغوليــة 

ء طريقـة عمـل   وفقا للمعايري املقبولة دوليا، ويطلب إىل األمني العام إبقا
عنصــر الشــرطة املدنيــة قيــد االســتعراض وتقــدمي تقريــر يف موعــد غايتــه  

بشــأن مــا إذا كــان مــن املمكــن إجنــاز مهــام    ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٧
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عنصر الشرطة املدنية على أساس زيـادة أقـل يف عـدد األفـراد أو بإعـادة      
  توزيع األفراد املوجودين؛

لفرع التاسع من بالتوصيات الواردة يف ا علما حييط  - ٨  
، ويطلـب إىل األمـني   ١٩٩٨آذار/مارس  ١٣تقرير األمني العام املؤرخ 

عـن حالـة    ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١٧العام تقدمي تقريـر يف موعـد غايتـه    
تنفيــذ عمليــة الســلم، مشــفوعا بتوصــيات هنائيــة بشــأن طرائــق مواصــلة  

 ، مبــا يف١٩٩٨نيســان/أبريل  ٣٠وجــود األمــم املتحــدة يف أنغــوال بعــد 
ــة وأنشــطة        ــاء البعث ــع إلهن ــد املتوق ــتراتيجية االنســحاب واملوع ــك اس ذل
املتابعة اليت ستضطلع هبا األمـم املتحـدة بعـد إهنـاء البعثـة لتـدعيم عمليـة        

  السلم واملساعدة يف االنتعاش االجتماعي واالقتصادي ألنغوال؛
اهلجمــات الــيت قــام هبــا أعضــاء االحتــاد   بقــوة يــدين  - ٩  

ــوطين لالســتقالل   ــى الســلطات     ال ــة وعل ــراد البعث ــى أف ــام ألنغــوال عل الت
الوطنية األنغولية، ويطالب االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال بـأن    
يوقـف كـل هـذه اهلجمـات علـى الفـور، وأن يتعـاون بصـورة تامـة مـع           
البعثة، وأن يضمن بصورة غري مشروطة سالمة أفراد البعثة وغريهم من 

  تنقلهم؛املوظفني الدوليني وحرية 
حبكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية أن تواصل  يهيب  - ١٠  

ــة       ــام عملي ــيت تســهم يف جنــاح إمت ــة لإلجــراءات الســلمية ال مــنح األولوي
السلم، وأن متتنع عن القيام بأي أعمال، مبا يف ذلك االستخدام املفـرط  
للقوة، ميكـن أن تقـوض عمليـة تطبيـع إدارة الدولـة أو تـؤدي إىل جتـدد        

  العدائية؛ األعمال
يف ذلـك   على أمهية تعزيز سيادة القانون، مبـا  يشدد  - ١١  

توفري احلماية الكاملة جلميع املـواطنني األنغـوليني يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم      
  الوطين؛

حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة واالحتــاد   حيــث  - ١٢  
الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال بوجــه خــاص علــى التعــاون التــام مــع  

عهــد الــوطين إلزالــة الفخــاخ املتفجــرة وتقــدمي املعلومــات عــن حقــول امل
األلغــام، وحيــث اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة تقــدمي املســاعدة لربنــامج  

  إزالة األلغام؛
اإلعراب عن اعتقاده أن عقد لقاء بني رئـيس   يكرر  - ١٣  

 مجهورية أنغوال وزعيم االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال ميكـن أن 
ُيعجِّــل عمليــة الســلم واملصــاحلة الوطنيــة، وحيــث قيــادة االحتــاد الــوطين   
لالســتقالل التــام ألنغــوال علــى االنتقــال إىل لوانــدا، علــى النحــو املتفــق  

  عليه يف بروتوكول لوساكا؛
لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     عــن تقــديره   يعــرب  - ١٤  

لالستقالل التـام   وأفراد البعثة ملساعدهتم حكومة أنغوال واالحتاد الوطين
  نغوال على تنفيذ عملية السلم؛أل

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي؛ يقرر  - ١٥  
  

(اجللســة  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٢٩املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٦٤): القرار ٣٨٧٦

 نيســــان/أبريل ٢٩، املعقــــودة يف ٣٨٧٦لســــة اجليف   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ
ــة    اجمللــس  راتمشــاو ــان)، مبوافق ــرئيس (الياب ــا ال الســابقة، دع

اقشـة  يف املنإىل املشـاركة  اجمللس، ممثل أنغوال، بناء على طلبـه،  
  بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

ــر األمــني        ــه تقري ــس ضــمن جــدول أعمال وأدرج اجملل
ــؤرخ       ــوال املـ ــدة يف أنغـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــن بعثـ ــام عـ العـ

عمــال بقــرار جملــس األمــن   املقــدم ، ١٩٩٨ نيســان/أبريل ١٦
)، الــذي يــبني حالــة تنفيــذ عمليــة الســالم،      ١٩٩٨( ١١٥٧

ويتضمن توصيات بشأن طرائق مواصلة وجود األمـم املتحـدة   
ــال . )١٣٧(١٩٩٨ نيســان/أبريل ٣٠يف أنغــوال بعــد   األمــني وق

ــره   ــام يف تقري ــررة مبوجــب     إالع ــة املق ــام املتبقي ــه رغــم أن امله ن
 تنفــــــذ بالكامــــــل حــــــىت موعــــــد بروتوكـــــول لوســــــاكا مل 

قد ُنفِّذت معظم املهام املـذكورة يف  فآذار/مارس النهائي،  ٣١
يف ذلـك إصـدار القـانون اخلـاص مبـنح قائـد        اجلدول الزمين مبـا 

يونيتا وضعا خاصا، وتعيني احملـافظني ونـواب احملـافظني الـذين     
رشـــحتهم يونيتـــا، وعـــودة بعـــض كبـــار مســـؤويل يونيتـــا إىل  

ث برامج إذاعـة فورغـان. ويف الوقـت نفسـه،     لواندا، ووقف ب
أعــرب األمــني العــام عــن قلقــه مــن بــطء إيقــاع تنفيــذ عمليــة    
ــك مل      ــن أن ذل ــدى تأســفه م ــة. وأب توســيع نطــاق إدارة الدول
يســـفر عـــن حتســـن الوضـــع األمـــين يف البلـــد حيـــث أن تزايـــد 
االعتداءات املسلحة وأعمال قطـع الطـرق أصـبح مصـدر قلـق      

ــالغ. و ــال إن بـ ــن املقـ ــة    مـ ــراد البعثـ ــن أفـ ــا أن أمـ ــف أيضـ ؤسـ
درجـة خطـرية يف منـاطق عديـدة مـن      لوممتلكاهتا أصبح ضعيفا 

ــم       ــى أنشــطة األم ــود عل ــرض قي ــا تواصــل ف ــوال، وأن يونيت أنغ
املتحدة يف بعـض املنـاطق. وكـرر جمـددا توصـياته بـأن تواصـل        

__________ 

)١٣٧(  S/1998/333.  
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ــراقبني، بعــد إدخــال التعــديالت الالزمــة، االضــطالع     ــة امل بعث
إىل الواليــة واهليكــل التنظيمــي املبيــنني يف    بأنشــطتها اســتنادا  

 ،ينبغــي للعناصــر الفنيــة بالبعثــة . وقــال إنــه )١٣٨(تقــارير ســابقة
ــة     باســتثناء العنصــر العســكري، أن تواصــل عملياهتــا حــىت هناي

 ، وإن كان ذلك باخنفاض تـدرجيي بعـد أيلول/سـبتمرب   ١٩٩٨
. وإىل أن يـــتم ذلـــك، فإنـــه ١٩٩٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  -

ــة ملــدة شــهرين آخــري  يوصــي بت ــة البعث ن، أي حــىت مديــد والي
  .١٩٩٨حزيران/يونيه   ٣٠

ــوال أن      ــة يف أنغـ ــر اإلدارة اإلقليميـ ــر نائـــب وزيـ وذكـ
تقدما جيدا قد أُحـرز، إال أن هنالـك الكـثري ممـا ينبغـي عملـه،       
وخاصة فيما يتعلـق بتوسـيع نطـاق إدارة الدولـة ليشـمل مجيـع       

حظــة أن مشــروع القــرار ر عــن ســروره ملالنغــوال. وعبَّــأأحنــاء 
أن املعــروض علــى اجمللــس يــدعو مجيــع أعضــاء اجملتمــع الــدويل 

مـن القـرار    ٤ينفذوا على حنو كامـل التـدابري املبينـة يف الفقـرة     
). وأكــد جمــددا علــى أنــه ال يــزال مــن املهــم   ١٩٩٧( ١١٢٧

جدا استمرار الضغط على يونيتا حـىت تفـي بسـرعة وبالكامـل     
كول لوساكا. كمـا أكـد جمـددا علـى     بالتزاماهتا مبوجب بروتو

ــل    ــالده الكام ــم ب ــز املصــاحلة    لدع ــى الســلم وتعزي ــاظ عل لحف
ر عن رغبتـه  الوطنية وإعادة بناء البلد. وباإلضافة إىل ذلك، عّب

معهــا املمثــل أن حكومــة أنغــوال تتوقــع أن يتشــاور  يف تأكيــد 
اخلاص لألمني العام من أجل ضمان التنفيـذ الكامـل للفقـرات    

من مشروع القرار، اليت تتعلق حتديدا هبيكل البعثـة   ١٢إىل  ٨
  .)١٣٩(١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠واملهام املناطة هبا بعد 

ــه فيمــا يتعلــق مبســألة اجلــزاءات    وذكــر    ــا أن ممثــل كيني
خـالل زيارتـه األخـرية ألنغـوال     قد وجـد  املفروضة على يونيتا 

ــة إرادة     ــة. ومثـ ــل بفعاليـ ــدابري تعمـ ــذه التـ ــة أن هـ ودول املنطقـ
اسية من جانـب الـدول األعضـاء لكفالـة االمتثـال ألحكـام       سي

__________ 

)١٣٨(  S/1998/17  وS/1998/236.  
)١٣٩(  S/PV.3876 ٣و  ٢، الصفحتان.  

قرارات جملس األمن. ومع ذلك، توجد بعـض الفجـوات الـيت    
يتعني ردمها على أيدي الدول األعضاء يف حماولة لتنفيـذ هـذه   
التدابري بالكامل. وأكد أنه سـيكون مـن صـاحل عمليـة السـالم      

  .)١٤٠(بالكاملفعالة  األنغولية إذا ُنفذت تلك التدابري بطريقة

الواليـــات املتحـــدة أنـــه مبـــا أن مهـــام ممثلـــة وذكـــرت   
الواليـات املتحـدة   سـتعيد  بروتوكول لوساكا قـد اسـُتكملت،   

ــن       ــا. لكـ ــى يونيتـ ــزاءات علـ ــرض جـ ــة إىل فـ ــر يف احلاجـ النظـ
ــالقلق بشــكل متزايــد ألن حكومــة    الواليــات املتحــدة تشــعر ب

روح ولـيس بـ   يونيتا يفيان بـنص بروتوكـول لوسـاكا،   وأنغوال 
  .)١٤١(الربوتوكول

ــاء  يفو   ــة،أثنـ ــدث املناقشـ ــد حتـ ــن العديـ ــتكلمني مـ  املـ
ــ واوذكــر ــذي التقــدمأن  حــني يفم، أهنب ــدمــؤخرا  أحــرز ال  ق
 نطـاق  توسـيع  وتـرية  بـطء  نمـ  أيضا بالقلق ونشعري ،همشجع
 عــن وأعربــوا. األمنيــة احلالــة يف النكســات مــنو الدولــة إدارة

 بعثـة  واليـة  متديـد إىل  الداعيـة  العـام  األمـني  لتوصـيات  تأييدهم
ــها يف تغــيريات وإجــراء املتحــدة األمــم مــراقيب  أهــابو. هيكل
 الراميـة  احملـاوالت  مجيـع  وقفت أن يونيتاب املتحدثني من العديد
 تمديـد ب سمحأن تو املتحدة األمم مراقيب بعثة عمل إحباط إىل

ــة اإلدارة ــربو. املركزيــ ــثريون  أعــ ــنكــ ــدثني مــ ــن املتحــ  عــ
 أنغــوال رئــيس بــني انتظــاره طــال ذيالــ الجتمــاعتشــجيعهم ل

  .)١٤٢(ممكن وقت أقرب يف عقده املزمعو يونيتا وزعيم
__________ 

  .٧و  ٦صفحتان املرجع نفسه، ال  )١٤٠(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤١(
ــفحة  )١٤٢( ــاد األورويب)؛     ٣الصـ ــن االحتـ ــة عـ ــدة نيابـ ــة املتحـ (اململكـ

ــال)؛  ٥و  ٤(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان  ٤والصــــفحة  (الربتغــ
(فرنسـا)؛   ٧(االحتاد الروسي)؛ والصـفحة   ٦ و ٥والصفحتان 

 ٩و  ٨(الســــــــويد)؛ والصــــــــفحتان   ٨ و ٧والصــــــــفحتان 
 ١٠(البحــرين)؛ والصــفحة  ١٠ و ٩وفينيا)؛ والصــفحتان (ســل

 ١١(غــابون)؛ والصــفحتان  ١١ و ١٠(الصــني)؛ والصــفحتان 
(غامبيــا)؛ والصــفحتان   ١٣(كوســتاريكا)؛ والصــفحة   ١٢و 
  (اليابان). ١٤و  ١٣
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ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٦٤واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:    ما
  إن جملس األمن،    
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،   ١٩٩١

التزامــه الثابــت باحلفــاظ علــى وحــدة أنغــوال   عــنوإذ يعــرب   
  وسيادهتا ووحدة أراضيها،  

ــؤرخ        ــام امل ــني الع ــر األم ــر يف تقري ــد نظ نيســان/أبريل  ١٦وق
١٩٩٨ ،  

باخلطوات األخـرية الـيت اختـذهتا حكومـة الوحـدة       وإذ يرحب  
طين لالستقالل التـام ألنغـوال باجتـاه إجنـاز     واملصاحلة الوطنية واالحتاد الو

املهـام املتبقيــة يف بروتوكـول لوســاكا، مبـا يف ذلــك نشـر القــانون الــذي     
ــوال،       ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت ــزعيم االحتــاد ال ميــنح وضــعا خاصــا ل
وتعــيني مــن تبقــى مــن احلكــام ونــواب احلكــام الــذين رشــحهم االحتــاد   

واالتفـاق علـى قائمـة السـفراء الـذين      الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال،    
رشحهم االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال، ووقـف بـث بـرامج         
إذاعة فورغـان، ووصـول رمسـيني كبـار مـن االحتـاد الـوطين لالسـتقالل         
التــام ألنغــوال إىل لوانــدا مــن أجــل التحضــري إلنشــاء مقــر دائــم لالحتــاد   

  مة،  الوطين لالستقالل التام ألنغوال يف العاص
حبكومة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة وبصـورة      يهيب  - ١  

خاصــة االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال إجنــاز كــل االلتزامــات 
وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس “ اتفاقات السلم”املتبقية يف إطار 

األمن ذات الصلة، مبا يف ذلك تطبيع إدارة الدولة يف مجيع أحناء اإلقلـيم  
  إىل جانب نزع سالح السكان املدنيني؛   الوطين

بقـــوة مطالبتـــه بـــأن يوقـــف االحتـــاد الـــوطين  يكـــرر  - ٢  
ــأن      ــأخري وفــرض الشــروط، وب ــام ألنغــوال أســلوبه يف الت لالســتقالل الت
يتعاون فورا وبدون شروط يف إجناز تطبيـع إدارة الدولـة يف مجيـع أحنـاء     

  ة خاصة؛  اإلقليم الوطين، مبا يف ذلك أندولو وبايلوندو بصف
بــاخلطوات الــيت اختــذها االحتــاد الــوطين  حيــيط علمــا  - ٣  

ــة بـــبعض االلتزامـــات املـــذكورة يف    ــام ألنغـــوال واملتعلقـ لالســـتقالل التـ
 ٢٨) املــــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧مــــــــن القــــــــرار  ٣و  ٢الفقــــــــرتني 

، ويعيد تأكيـد اسـتعداده إمـا السـتعراض التـدابري      ١٩٩٧آب/أغسطس 
) أو للنظــر يف فــرض  ١٩٩٧( ١١٢٧ مــن القــرار  ٤احملــددة يف الفقــرة  

  )؛ ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٩و  ٨تدابري إضافية وفقا للفقرتني 
بقــوة مــا قــام بــه أعضــاء مــن االحتــاد الــوطين    يــدين  - ٤  

لالستقالل التام ألنغوال من اعتداءات علـى مـوظفي بعثـة مـراقيب األمـم      

ــة    ــدوليني والســلطات األنغولي ــة، املتحــدة يف أنغــوال واملــوظفني ال الوطني
ومن بينـها الشـرطة، ويطالـب االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال         
بأن يقوم فورا بوقف هذه االعتداءات، وحيث البعثة على التحقيق فورا 

  يف االعتداء الذي حصل أخريا يف نغويف؛  
حبكومة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة وبصـورة      يهيب  - ٥  

تـام ألنغـوال أن يضـمنا ضـمانا غـري      خاصة االحتـاد الـوطين لالسـتقالل ال   
مشروط سالمة موظفي األمم املتحدة واملوظفني الدوليني كافة وأمنـهم  

  وحرية تنقلهم؛  
ــب أيضــا   - ٦   ــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة     يهي حبكوم

اإلحجام عن كل األعمال، مبا فيها االسـتخدام املفـرط للقـوة، الـيت قـد      
تـــؤدي إىل جتـــدد القتـــال، تقـــوض عمليـــة تطبيـــع إدارة الدولـــة أو قـــد  

ويشــجع احلكومــة علــى مواصــلة إعطــاء األولويــة لإلجــراءات الســلمية   
  اليت تساهم يف التوصل إىل خامتة ناجحة لعملية السلم؛  

بــأن مــن شــأن عقــد  اعتقــاده يكــرر اإلعــراب عــن  - ٧  
اجتمــاع يف أنغــوال بــني رئــيس مجهوريــة أنغــوال وزعــيم االحتــاد الــوطين 

ــام أل  ــة    لالســتقالل الت ــة ناجحــة لعملي نغــوال أن ييســر التوصــل إىل خامت
  السلم وأن يعجل عملية املصاحلة الوطنية؛  

ــرر  - ٨   ــة حــىت    يق ــة البعث ــد والي ــه  ٣٠متدي حزيران/يوني
  ؛ ١٩٩٨

) ١٩٩٨( ١١٥٧مـن القـرار    ٦الفقـرة   تأكيد يعيد  - ٩  
، ويؤيــد توصــية األمــني العــام بإكمــال ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٠املــؤرخ 

راد العسكريني كافة، باستثناء سرية مشاة واحدة ووحدة انسحاب األف
ــا     ــدعم الطــيب وتســعني مراقب طــائرات اهلليكــوبتر ووحــديت اإلشــارة وال

، وذلـــك وفقـــا ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ١عســـكريا، يف موعـــد ال يتجـــاوز 
  ؛ ١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٦من تقريره املؤرخ  ٣٨للفقرة 

ملشـار إليـه يف   توصـية األمـني العـام يف تقريـره ا     يؤيد  - ١٠  
أعــاله الــيت تــدعو إىل نشــر ثالثــة ومثــانني مراقبــا إضــافيا مــن     ٩الفقــرة 

) عقـب إجـراء   ١٩٩٨( ١١٥٧الشرطة املدنية، حسبما يأذن به القـرار  
  مشاورات مع حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية؛  

ــدير     - ١١   ــع التق ــا م ــام    حيــيط علم ــني الع بتوصــيات األم
تقريـــره بشـــأن بـــدء ســـحب املـــراقبني الـــواردة يف الفـــرع التاســـع مـــن 

العســكريني ومــوظفي البعثــة املــدنيني وإهنــاء البعثــة، ويعــرب عــن عزمــه  
بشـأن واليـة البعثـة     ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٣٠اختاذ قـرار هنـائي حبلـول    

وحجمها وهيكلها التنظيمي أو بشأن متابعة وجود األمـم املتحـدة بعـد    
ــدم احملــرز يف    ــتنادا إىل التق ــاريخ، اس ــك الت ــة الســلم ويف ضــوء   ذل  عملي

  أدناه؛   ١٢التقرير املشار إليه يف الفقرة 
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم تقريـــرا حبلـــول   يطلـــب  - ١٢  

عـــن وضـــع عمليـــة الســـلم، مـــع توصـــيات  ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ١٧
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أخرى بشأن والية البعثة وحجمها وهيكلها التنظيمـي أو بشـأن متابعـة    
، وتقديرات منقحة ١٩٩٨ن/يونيه حزيرا ٣٠وجود األمم املتحدة بعد 

  لتكاليف وجود األمم املتحدة؛  
ــديره    - ١٣   ــرب عــن تق ــة املنشــأة عمــال     يع ــرئيس اللجن ل
)، الــذي زار أنغــوال وغريهــا مــن البلــدان املعنيــة ١٩٩٣( ٨٦٤بــالقرار 

وشــدد علــى ضــرورة أن تنفــذ علــى حنــو تــام وفعــال التــدابري احملــددة يف  
) بغية حتقيق امتثال االحتاد الـوطين  ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٤الفقرة 

لالستقالل التام ألنغوال اللتزاماته مبوجب بروتوكول لوساكا وقرارات 
  جملس األمن ذات الصلة؛  

ــى حنــو     يهيــب  - ١٤   ــدول األعضــاء أن تنفــذ عل ــع ال جبمي
 ١١٢٧مــن القــرار   ٤كامــل ودون إبطــاء التــدابري احملــددة يف الفقــرة     

دول األعضـاء الـيت متلـك معلومـات عـن      )، ويكرر طلبـه إىل الـ  ١٩٩٧(
مــن القــرار  ٤أي رحــالت جويــة أو أعمــال أخــرى حمظــورة يف الفقــرة 

ــة املنشــأة عمــالً     ١٩٩٧( ١١٢٧ ــات إىل اللجن ــذه املعلوم ــدم ه ) أن تق
)، ويطلــــب إىل األمــــني العــــام اإلبــــالغ عــــن  ١٩٩٣( ٨٦٤بــــالقرار 

م ألنغوال وبعـض  االنتهاكات اليت يرتكبها االحتاد الوطين لالستقالل التا
  أعاله؛   ١٢الدول األعضاء يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     يعــرب عــن تقــديره    - ١٥  
وموظفي البعثة ملسـاعدهتم حكومـة أنغـوال واالحتـاد الـوطين لالسـتقالل       

  التام ألنغوال يف تنفيذ عملية السلم؛  
    الفعلي.أن يبقي املسألة قيد نظره  يقرر  - ١٦  

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ٢٢املقـ ــة  ١٩٩٨أيار/مـ (اجللسـ

  ): بيان من الرئيس٣٨٨٤
 ١٩٩٨أيار/مـايو   ٢٢املعقـودة يف   ٣٨٨٤يف اجللسة   

ــه يف مشــاورات     وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (كينيــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل  

ــه، إىل امل  ــاء علــى طلب شــاركة يف املناقشــة بــدون أن  أنغــوال، بن
  له احلق يف التصويت.  يكون

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :  )١٤٣(عن اجمللس

جملس األمن بشـدة اهلجـوم املسـلح الـذي تعـرض لـه يف        يدين  
أفراد مـن األمـم املتحـدة ومـن الشـرطة       ١٩٩٨أيار/مايو  ١٩أنغوال يف 

عن مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين جبـروح   الوطنية األنغولية وأسفر
__________ 

)١٤٣(  S/PRST/1998/14.  

بليغة. ويطلب اجمللس من حكومة الوحدة واملصـاحلة الوطنيـة، وخاصـة    
مــن االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، أن يكفــال دون شــروط   
سالمة مجيع أفراد األمـم املتحـدة وغريهـم مـن األفـراد الـدوليني وحريـة        

  حركتهم.  
إكمال االحتاد الوطين لالستقالل اجمللس بشدة عدم  ويشجب  

“ اتفاقــــات الســــلم”التــــام ألنغــــوال تنفيــــذ بقيــــة التزاماتــــه مبوجــــب  
وبروتوكول لوساكا وقرارات اجمللس ذات الصلة، ال سيما عدم تعاونه 
يف إمتام تطبيع إدارة الدولـة يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم الـوطين، مبـا يف ذلـك        

اجمللس أيضا بشدة اهلجمات على األخص يف أندولو وبايلوندو. ويدين 
املؤكدة اليت شـنها أفـراد االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال علـى         
أفراد بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال واألفـراد الـدوليني والسـلطات    
الوطنية األنغولية. ويعرب عن قلقه العميق إزاء التجاوزات اخلطرية اليت 

ــة األ  ــها الشــرطة الوطني ــاطق الــيت انتقلــت   اقترفت ــة، ال ســيما يف املن نغولي
مـــؤخرا إىل إدارة الدولـــة، وكـــذلك إزاء تصـــعيد احلمـــالت اإلعالميـــة 
العدائية يف اآلونة األخـرية. لقـد أدى عـدم إحـراز تقـدم يف إجنـاز املهـام        
املتبقية يف عملية السـلم إىل تـدهور خطـري يف احلالـة العسـكرية واألمنيـة       

كومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة واالحتــاد يف البلــد. ويهيــب اجمللــس حب
الوطين لالستقالل التام ألنغوال بأشـد العبـارات االمتنـاع عـن أي عمـل      
قد يؤدي إىل استئناف العمليـات العدائيـة أو إخـراج عمليـة السـلم عـن       

  مسارها.  
اجمللـــس خطـــة إكمـــال املهـــام املتبقيـــة يف بروتوكـــول   ويؤيـــد  

، وهـي اخلطـة الـيت قـدمها املمثـل      ١٩٩٨أيار/مـايو   ٣١لوساكا حبلـول  
ــة املشــتركة يف     ــام إىل اللجن ــايو  ١٥اخلــاص لألمــني الع ، ١٩٩٨أيار/م

ويطلب مـن حكومـة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة، ومـن االحتـاد الـوطين         
التزاماهتمـا وفقـا هلـذه اخلطـة.     بلالستقالل التـام ألنغـوال خاصـة، الوفـاء     

ستعداده السـتعراض التـدابري   ويف هذا السياق، يؤكد اجمللس من جديد ا
ــرة  ــددة يف الفقـــ ــرار  ٤احملـــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧مـــــن القـــ  ٢٨) املـــ

 ٨والنظر يف فرض تدابري إضـافية وفقـا للفقـرتني     ١٩٩٧آب/أغسطس 
  ). ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٩و 

اجمللس عن تقديره لألمني العام وممثلـه اخلـاص وأفـراد     ويعرب  
ة حكومــة الوحــدة واملصــاحلة البعثــة ملــا يبذلونــه مــن جهــود يف مســاعد 

الوطنية واالحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال علـى تنفيـذ التزاماهتمـا      
  جتاه عملية السلم.  

  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.    
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(اجللسة  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢املقرر املؤرخ   
  ) ١٩٩٨( ١١٧٣): القرار ٣٨٩١

ــة    ــودة٣٨٩١يف اجللسـ ــه  ١٢يف  ، املعقـ حزيران/يونيـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (الربتغــال)، مبوافقــة  
اجمللس، ممثل أنغوال، بناء على طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة    

  له احلق يف التصويت.  بدون أن يكون
ــاه ا     ــرئيس انتب جمللــس إىل ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال

مشـــروع قـــرار كـــان قـــد أعـــد يف ســـياق مشـــاورات اجمللـــس 
  .  )١٤٤(السابقة

ووجه الرئيس انتباه اجمللس كذلك إىل رسالة مؤرخـة    
موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢

، حتيـــــل طيهـــــا نشـــــرة صـــــحفية صـــــادرة يف )١٤٥(الربتغـــــال
ــه  ٢ ــة مــراقيب األمــم املتحــد   ١٩٩٨حزيران/يوني ة يف عــن بعث

أنغوال أعربت فيها اهليئة الثالثية للدول املراقبـة لعمليـة السـالم    
األنغولية عن استيائها السـتمرار التـأخريات مـن جانـب يونيتـا      

  يف إجناز عملية بسط اإلدارة احلكومية يف الوثيقة.  
وقال ممثل أنغوال إنه ال يسعه مـرة أخـرى إال أن يبلـغ      

لده إزاء عدم االسـتقرار يف  اجمللس بالقلق الذي يشعر به وفد ب
ــا        ــوم هب ــيت يق ــتقرار ال ــة لالس ــوال بســبب األنشــطة املزعزع أنغ
االحتاد الوطين من أجـل االسـتقالل التـام ألنغـوال والـيت تلحـق       
ضررا بالغـا بفـرص حتقيـق السـالم علـى الفـور. وينبغـي وقـف         
هــذه األنشــطة املســلحة لتفــادي مواجهــة مســلحة أخــرى يف     

كن أن يـؤدي إىل نتـائج مفجعـة. وبينمـا     أنغوال، األمر الذي مي
بدأ تأثري إدارة الدولة يؤيت مثاره بالفعل يف املناطق الـيت كانـت   
تسيطر عليها يونيتا وبدأت حياة السكان الريفيني تعـود بـبطء   
إىل حالتها الطبيعيـة، فقـد جـرت إعاقـة كـل ذلـك مـن خـالل         

__________ 

)١٤٤(  S/1998/504.  
)١٤٥(  S/1998/503.  

وضع عقبات أمام حركة األفـراد والسـلع ومـن خـالل ازديـاد      
ــرى      اهل ــى الق ــا العســكرية عل ــوات يونيت ــيت تشــنها ق جمــات ال

واملــدن، وهــذا ال يبشــر بــاخلري بالنســبة للجهــود اهلادفــة إىل       
  .  )١٤٦(التنفيذ التام لربوتوكول لوساكا

ــتكلمني آخــرين عــن        ــاء املناقشــة، أعــرب عــدة م وأثن
ــدد احلــوادث       ــد ع ــوال وتزاي ــة يف أنغ ــدهور احلال ــم إزاء ت قلقه

وادث ضـد بعثـة األمـم املتحـدة، وحثـوا      املسلحة، مبـا فيهـا احلـ   
يونيتــا علــى الوفــاء مبــا تبقــى مــن التزاماهتــا قبــل حلــول املوعــد  
النهائي لفرض جزاءات ضـدها. وأشـاد العديـد مـن املـتكلمني      
بــاملوقف البّنــاء حلكومــة أنغــوال، بينمــا حثهــا بعــض املــتكلمني  

  .  )١٤٧(اآلخرين على التحلي بالصرب وضبط النفس
سها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نف  

)، وفيمــا ١٩٩٨( ١١٧٣وأعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  يلي نصه:  

  إن جملس األمن،    
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 ١١٢٧ومجيع القرارات الالحقـة ذات الصـلة، وخباصـة القـرار      ١٩٩١

  ، ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧(
التزامـه الثابـت باحملافظـة علـى وحـدة أنغـوال        يعيد تأكيـد وإذ   

  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،  
إزاء احلالـة احلرجـة الـيت بلغتـها      الشـديد  وإذ يعرب عن قلقـه   

عملية السلم، نتيجة عدم تنفيذ االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال    
__________ 

)١٤٦(  S/PV.3891 ٣و  ٢، الصفحتان.  
(اململكة املتحدة باسم االحتاد  ٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٧(

(الربازيـــل)؛  ٥و  ٤األورويب). وقبـــل التصـــويت: الصـــفحتان 
(االحتـــاد  ٦و  ٥(كوســـتاريكا)؛ والصـــفحتان  ٥والصـــفحتان 

ــفحة   ــي)؛ والصـــ ــفحتان   ٦الروســـ ــني)؛ والصـــ  ٧و  ٦(الصـــ
ــفحة   ــويد)؛ والصـــ ــفحتان   ٧(الســـ ــا)؛ والصـــ  ٨و  ٧(غامبيـــ

 ٩و  ٨(البحــــرين)؛ والصــــفحتان   ٨ان)؛ والصــــفحة (اليابــــ
(الواليــات  ١٠(فرنســا)؛ والصــفحة  ٩(ســلوفينيا)؛ والصــفحة 

ــفحتان   ــدة)؛ والصـ ــفحة   ١١ و ١٠املتحـ ــا)؛ والصـ  ١١(كينيـ
  (الربتغال).  
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ــه مبوجــب   ــرارات وبروتوكــول لوســاكا و “ اتفاقــات الســلم ”التزامات ق
جملــس األمــن ذات الصــلة وخطــة تنفيــذ املهــام املتبقيــة مــن بروتوكــول    

، اليت قدمها املمثل اخلاص لألمـني  ١٩٩٨أيار/مايو  ٣١لوساكا حبلول 
  ، ١٩٩٨أيار/مايو  ١٥العام إىل اللجنة املشتركة يف 

أيار/مــايو  ٢٢البيــان الــذي أدىل بــه رئيســه يف   إىلوإذ يشــري   
١٩٩٨ ،  

لخطـــوات الـــيت اختـــذهتا حكومـــة الوحـــدة     ل وإدراكـــا منـــه   
ــة للوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب اخلطــة املــذكورة أعــاله،     واملصــاحلة الوطني
بالكف عن نشر الدعاية املعاديـة يف وسـائط اإلعـالم اخلاضـعة لسـيطرة      
الدولة، وباحلد من حـاالت إسـادة اسـتخدام السـلطة مـن قبـل الشـرطة        

  الوطنية األنغولية، 
 ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢لبيــان الصــادر يف با وإذ حيــيط علمــا  

ــة فيمــا يتعلــق باســتمرار وجــود قــوات تابعــة لالحتــاد الــوطين      عــن البعث
  لالستقالل التام ألنغوال مل يتم تسرحيها، 

االحتـــاد الـــوطين لالســـتقالل التـــام ألنغـــوال،   يـــدين  - ١  
وحيمــل قيادتــه مســـؤولية عــدم التنفيــذ الكامـــل اللتزاماتــه الـــواردة يف      

ول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصـلة، وخباصـة القـرار    بروتوك
)، واخلطة اليت قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام إىل      ١٩٩٧( ١١٢٧

  اللجنة املشتركة؛  
االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال      يطالــب  - ٢  

بالتعاون الكامل دون شروط يف بسط إدارة الدولة فورا يف كافـة أحنـاء   
لوطين، مبا يف ذلك يف أنـدولو وبايلونـدو ومونغـو وهناريـا علـى      اإلقليم ا

  وجه اخلصوص، ووقف أية حماوالت لعكس هذه العملية؛  
ــاد الــــوطين   يكــــرر  - ٣   ــه االحتــ اإلعــــراب عــــن مطالبتــ

لالستقالل التام ألنغوال بإكمال جترده من السالح ووقف أية حماوالت 
  الستعادة قدراته العسكرية؛ 

اد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال    االحتــ  يطالــب  - ٤  
بالتعاون الكامل مع بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال يف التحقـق مـن   

  جترده من السالح؛  
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال  أيضا يطالب  - ٥  

بوقف أية هجمات يشنها أفراده ضد أفراد البعثة، واملوظفني الـدوليني،  
حــدة واملصــاحلة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك الشــرطة،  وســلطات حكومــة الو

  والسكان املدنيني؛  
ــة علـــى   حيـــث  - ٦   ــدة واملصـــاحلة الوطنيـ ــة الوحـ حكومـ

مواصلة االمتناع عن القيام بأي عمـل، مبـا يف ذلـك االسـتخدام املفـرط      
للقــوة، يكــون مــن شــأنه تقــويض عمليــة تطبيــع إدارة الدولــة، ويشــجع  

الحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال،    احلكومة على االستعانة بأفراد ا
حسـب االقتضــاء ووفقـا ألحكــام بروتوكـول لوســاكا، يف املنـاطق الــيت     

يتم فيها بسط إدارة الدولة، ويشجع أيضا احلكومة على مواصـلة إيـالء   
  األولوية لإلجراءات السلمية اليت تسهم يف إمتام عملية السلم بنجاح؛  

احلة الوطنيـة، واالحتـاد   حبكومة الوحدة واملص يهيب  - ٧  
الوطين لالستقالل التام ألنغوال بصـفة خاصـة، جتنـب القيـام بـأي عمـل       

  ميكن أن يؤدي إىل جتدد األعمال العدائية أو يقوض عملية السلم؛  
أمهيــة تعزيــز ســيادة القــانون، مبــا يف ذلـــك       يؤكــد   - ٨  

يم احلمايـــة الكاملـــة جلميـــع املـــواطنني األنغـــوليني يف كافـــة أحنـــاء اإلقلـــ
  الوطين؛  

حبكومة الوحدة واملصاحلة الوطنيـة، واالحتـاد    يهيب  - ٩  
الوطين لالستقالل التام ألنغـوال بصـفة خاصـة، أن يضـمنا دون شـروط      
ســالمة مجيــع أفــراد األمــم املتحــدة واملــوظفني الــدوليني وأمنــهم وحريــة  

  تنقلهم؛  
إىل األمــني العــام أن يعيــد نشــر أفــراد البعثــة   يطلــب  - ١٠  
ــى الفــ  ــدم ور، وعل ــدعم و  أن يق يســر بســط إدارة  يحســب االقتضــاء ال

الدولة يف كافة أحناء اإلقليم الـوطين، مبـا يف ذلـك يف أنـدولو وبايلونـدو      
ــوطين       ــاد الـ ــب باالحتـ ــوص، ويهيـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــا علـ ــو وهناريـ ومونغـ

  لالستقالل التام ألنغوال أن يتعاون تعاونا تاما يف هذا الصدد؛  
  )، ١٩٩٧( ١١٢٧القرار من  ٩إىل الفقرة  وإذ يشري  
أن احلالــة الراهنــة يف أنغــوال تشــكل هتديــدا للســلم   وإذ يقــرر  

  واألمن الدوليني يف املنطقة،  
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،  
، مع استثناء أنغوال، أن تقوم مجيع الـدول الـيت   يقرر  - ١١  

ألنغـوال أمـوال ومـوارد ماليـة،     توجد هبا لالحتاد الوطين لالستقالل التام 
مبـــا يف ذلـــك أ أمـــوال ناشـــئة أو ناجتـــة عـــن ممتلكـــات لالحتـــاد الـــوطين 
لالســتقالل التــام ألنغــوال كمنظمــة، أو لكبــار مســؤويل االحتــاد الــوطين 
لالستقالل التام ألنغوال أو أفراد أسرهم املباشرة البالغني احملددين عمـالً  

مبطالبـــة مجيـــع األشـــخاص ) ١٩٩٧( ١١٢٧مـــن القـــرار  ١١بـــالفقرة 
والكيانات املوجودة داخل أقاليمها واليت حتتفظ هبـذه األمـوال واملـوارد    
املالية بتجميدها وضمان عـدم توفريهـا بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة       
لالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال كمنظمـة أو لصـاحلها أو لكبـار     

نغــوال أو أفــراد أســـرهم   مســؤويل االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام أل     
 ١١٢٧مـــن القــــرار   ١١املباشـــرة البـــالغني، احملــــددين وفقـــا للفقــــرة    

  ) أو لصاحلهم؛  ١٩٩٧(
أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة  يقــرر أيضــا  - ١٢  

  يلي:   ملا
منع مجيع االتصاالت الرمسية بقيـادة االحتـاد الـوطين      (أ)  

ــام ألنغــوال، يف منــاطق أنغــوال    الــيت مل تبســط فيهــا إدارة  لالســتقالل الت
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الدولة، باستثناء االتصاالت اليت جيريها ممثلو حكومة الوحدة واملصاحلة 
  الوطنية واألمم املتحدة والدول املراقبة لربوتوكول لوساكا؛  

حظر االسترياد املباشر أو غري املباشر من أنغـوال إىل    (ب)  
ملنشــأ الــذي أراضــيها لكــل أنــواع املــاس الــيت ال ختضــع لنظــام شــهادة ا  

  وضعته حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية؛  
ــن أراضــيها       (ج)   ــا أو م ــد مواطنيه ــى ي ــام، عل حظــر القي

راهتـا، ببيـع أو توريـد املعـدات     ئباستخدام سـفن ترفـع أعالمهـا أو طا    أو
املستخدمة يف التعدين أو اخلدمات املتعلقة بـه لألشـخاص أو الكيانـات    

ط فيها إدارة الدولة يف أنغـوال، علـى أن   املوجودة يف املناطق اليت مل تبس
 ٨٦٤يبدأ هـذا احلظـر فـور إبـالغ رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـالً بـالقرار          

مجيـــع الـــدول األعضـــاء  ١٩٩٣أيلول/ســـبتمرب  ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٣(
  باملبادئ التوجيهية اليت أقرهتا تلك اللجنة؛  

ــن أراضــيها       (د)   ــا أو م ــد مواطنيه ــى ي ــام، عل حظــر القي
م سفن ترفع أعالمهـا أو طائراهتـا، ببيـع أو توريـد مركبـات      باستخدا أو

آلية أو زوارق أو قطع غيـار لتلـك املركبـات أو خـدمات للنقـل الـربي       
البحري لألشخاص أو الكيانات املوجـودة يف املنـاطق الـيت مل تبسـط      أو

فيها إدارة الدولة يف أنغوال، على أن يبدأ هذا احلظـر فـور إبـالغ رئـيس     
ــة املنشــأ  ــالقرار  اللجن ــدول األعضــاء   ١٩٩٣( ٨٦٤ة عمــالً ب ــع ال ) مجي

  باملبادئ التوجيهية اليت أقرهتا تلك اللجنة؛  
كــذلك جــواز أن تــأذن اللجنــة املنشــأة عمــالً   يقــرر  - ١٣  
)، علــى أسـاس كــل حالـة علــى حـدة ويف إطــار    ١٩٩٣( ٨٦٤بـالقرار  

إجــراء عــدم االعتــراض، باالســتثناء مــن التــدابري املنصــوص عليهــا يف        
أعــاله ألغــراض طبيــة وإنســانية يكــون قــد جــرى    ١٢و  ١١فقــرتني ال

  التحقق منها؛ 
 ١١أن يبـدأ نفـاذ التـدابري احملـددة يف الفقـرتني       يقرر  - ١٤  

بتوقيـــت شـــرق  ٠١/٠٠أعـــاله دون إخطـــار آخـــر يف الســـاعة   ١٢ و
، مـا مل يقـرر   ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢٥الواليات املتحدة الصـيفي يـوم   

إىل تقريــر مــن األمــني العــام، أن االحتــاد الــوطين   جملــس األمــن، اســتنادا
لالســتقالل التــام ألنغــوال قــد امتثــل بالكامــل جلميــع التزاماتــه مبوجــب    

  ؛ ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٣أعاله حبلول  ٢الفقرة 
ــنيعـــرب   - ١٥   ــدابري   عـ ــر يف التـ ــاودة النظـ ــتعداده ملعـ اسـ

 ١١٢٧ار مـن القـر   ٤أعـاله ويف الفقـرة    ١٢و  ١١احملددة يف الفقرتني 
) وإلهنــاء هــذه التــدابري، إذا أفــاد األمــني العــام يف أي وقــت أن ١٩٩٧(

االحتاد الوطين لالستغالل التـام ألنغـوال قـد امتثـل جلميـع التزاماتـه ذات       
  الصلة امتثاال كامال؛ 

عن استعداده للنظر يف فرض مزيد مـن   يعرب أيضا  - ١٦  
لالســتقالل التــام ألنغــوال  التــدابري اإلضــافية إذا مل ميتثــل االحتــاد الــوطين 

ــه مبوجـــب   ــامال اللتزاماتـ ــاال كـ ــلم”امتثـ ــول “ اتفاقـــات السـ وبروتوكـ
  لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة؛  

ــة    يهيـــب  - ١٧   ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــدول ومجيـ ــع الـ جبميـ
واإلقليمية أن تتصرف بدقة طبقا ألحكام هـذا القـرار بغـض النظـر عـن      

ــوق ممنوحــة أو التزامــ   ــاق   وجــود أي حق ات مفروضــة مبوجــب أي اتف
دويل أو أي عقد أبرم أو أي ترخيص أو تصريح ُمنح قبـل تـاريخ اختـاذ    

  القرار؛   هذا
ــدابري    يهيــب أيضــا   - ١٨   ــة الت ــدول أن تنفــذ بدق ــع ال جبمي

ــرات    ) ١٩٩٣( ٨٦٤مــن القــرار   ٢١إىل  ١٩املفروضــة مبوجــب الفق
 ٦فقـرة  )، فضـال عـن االمتثـال لل   ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار  ٤والفقرة 

  )؛ ١٩٩٧( ١١٢٧من القرار 
ــة أن   يطلــب  - ١٩   إىل حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطني

ُتحدد املناطق اليت مل تبسط فيها إدارة الدولـة يف أنغـوال وأن ُتخطـر هبـا     
  )؛ ١٩٩٣( ٨٦٤اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 

 ٨٦٤إىل اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار     يطلـــب  - ٢٠  
  يلي:   ) القيام مبا١٩٩٣(

ــة علــى وجــه الســرعة لتنفيــذ      (أ)   وضــع مبــادئ توجيهي
أعاله، والنظر يف سبل ووسائل لزيادة تعزيز فعاليـة   ١٢و  ١١الفقرتني 

  التدابري اليت اختذها اجمللس يف قراراته السابقة؛  
متوز/يوليــــه  ٣١تقـــدمي تقريـــر إىل اجمللـــس حبلـــول       (ب)  
فيـذ التـدابري املنصـوص    بشأن اإلجراءات الـيت اختـذهتا الـدول لتن    ١٩٩٨

  أعاله؛   ١٢و  ١١عليها يف الفقرتني 
إىل الـدول األعضـاء أن تـزود اللجنـة املنشـأة       يطلب  - ٢١  

ــالقرار   ــالً بــ ــاه  ١٩٩٣( ٨٦٤عمــ ــد أقصــ ــه  ١٥)، يف موعــ متوز/يوليــ
 ١١، مبعلومات عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيـذ أحكـام الفقـرتني    ١٩٩٨

  أعاله؛   ١٢و 
ىل الــــدول األعضــــاء الــــيت لــــديها إ أيضــــا يطلــــب  - ٢٢  

معلومـــات عـــن أيـــة انتـــهاكات ألحكـــام هـــذا القـــرار أن تقـــدم هـــذه   
) لتوزيعهــا ١٩٩٣( ٨٦٤املعلومــات إىل اللجنــة املنشــأة عمــالً بــالقرار  

  على الدول األعضاء؛  
  .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٢٣  
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(اجللسة  ١٩٩٨/يونيه حزيران ٢٤املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٧٦): القرار ٣٨٩٤

موجهـة إىل   ١٩٩٨/يونيه حزيران ٢٤برسالة مؤرخة   
مـن   ١٤، أشار األمني العام إىل الفقرة )١٤٨(رئيس جملس األمن
) الـيت قـرر فيهـا اجمللـس أن     ١٩٩٨( ١١٧٣قرار جملـس األمـن   

 /حزيـران  ٢٥يبدأ نفاذ التدابري اإلضافية املتخذة ضد يونيتـا يف  
ــه  ــاو  ١٩٩٨يونيـ ــا مل تتعـ ــول   مـ ــامالً، حبلـ ــاً كـ ــا تعاونـ ن يونيتـ
حزيران/يونيه، يف بسـط إدارة الدولـة فـورا يف كافـة أحنـاء       ٢٣

بأن زعيم يونيتا مل يقـدم أي مواعيـد   العام  األمنيأنغوال. وأفاد 
ــتراتيجية      ــع االسـ ــة يف املواقـ ــط إدارة الدولـ ــذ بسـ ــددة لتنفيـ حمـ
 األربعة، إال أنـه أعـرب عـن اسـتعداده للتعـاون يف تطبيـع تلـك       

. ونظراً ملوافقـة رئـيس   ١٩٩٨/يونيه حزيران ٣٠املواقع حبلول 
أنغوال واللجنة املشتركة على هذا املقترح، أوصى األمني العـام  
جملس األمن بتأجيل تاريخ بدء نفـاذ التـدابري اإلضـافية املتخـذة     

  .١٩٩٨/يونيه حزيران ٣٠ضد يونيتا إىل 
ــودة يف ٣٨٩٤ويف اجللســة    ــهحزيران ٢٤، املعق  /يوني
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج جملس األمن هذه الرسـالة يف  
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(الربتغال)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل أنغـوال، بنـاء علـى طلبـه، إىل       

   التصويت.املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ
ــابقة ــد   )١٤٩(السـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . وطـ

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٧٦باإلمجاع بوصفه القرار 
  

__________ 

)١٤٨(  S/1998/566.  
)١٤٩(  S/1998/569.  

  ،إن جملس األمن  
ــد     ــن جديـــ ــد مـــ ــراره  إذ يؤكـــ ــ١٩٩١( ٦٩٦قـــ ؤرخ ) املـــ

ومجيـع القـرارات الالحقـة ذات الصـلة، وخباصـة       ١٩٩١أيار/مايو  ٣٠
  ،١٩٩٨/يونيه حزيران ١٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣القرار 

 ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢٤بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علما  
  ،العام األمنياملوجهة إىل رئيس جملس األمن من 

داً للســلم أن احلالــة الراهنــة يف أنغــوال تشــكل هتديــ  وإذ يقــرر  
  واألمن الدوليني يف املنطقة،

ــرف   ــاق    وإذ يتصـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــممبوجـــب الفصـ  األمـ
  ،املتحدة

االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال      يطالــب  ‐ ١  
باالمتثــال علــى حنــو كامــل ودون شــروط لاللتزامــات املشــار إليهــا يف    

  )؛١٩٩٨( ١١٧٣القرار 
مـــن القـــرار  ١٤، بغـــض النظـــر عـــن الفقـــرة يقـــرر  - ٢  
 ١٢و  ١١)، أن يبدأ نفاذ التدابري احملددة يف الفقـرتني  ١٩٩٨( ١١٧٣

 ٠١/٠٠) دون إخطــار آخــر يف الســاعة    ١٩٩٨( ١١٧٣مــن القــرار   
، ١٩٩٨متوز/يوليـه   ١بتوقيت شرق الواليات املتحدة الصيفي من يوم 

. أن االحتـاد  العـام  األمـني ما مل يقرر جملس األمن، استناداً إىل تقرير من 
ــه       ــع التزامات ــل بالكامــل جلمي ــد امتث ــام ألنغــوال ق ــوطين لالســتقالل الت ال

  )؛١٩٩٨( ١١٧٣من القرار  ٢مبوجب الفقرة 
ــالقرار    يطلــــــب  - ٣   ــال بــــ ــأة عمــــ ــة املنشــــ إىل اللجنــــ

 ١١٧٣(ب) مـن القـرار    ٢٠)، بغض النظر عن الفقـرة  ١٩٩٣( ٨٦٤
تقريـرا   ١٩٩٨/أغسـطس  آب ٧)، أن تقدم إىل اجمللس حبلـول  ١٩٩٨(
أن اإلجراءات اليت اختذهتا الـدول لتنفيـذ التـدابري احملـددة يف الفقـرتني      بش
  )؛١٩٩٨( ١١٧٣من القرار  ١٢  و ١١

إىل الدول األعضاء، بغض النظر عـن الفقـرة    يطلب  - ٤  
ــة املنشــأة عمــال  ١٩٩٨( ١١٧٣مــن القــرار  ٢١ )، أن تقــدم إىل اللجن

ــالقرار  ، ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ٢٢)، يف موعـــد أقصـــاه  ١٩٩٣( ٨٦٤بـ
من  ١٢و  ١١معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الفقرتني 

  )؛١٩٩٨( ١١٧٣القرار 
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٥  

  

(اجللسة  ١٩٩٨/يونيه حزيران ٢٩املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٨٠): القرار ٣٨٩٩

ــة    ــودة يف ٣٨٩٩يف اجللسـ ــه حزيران ٢٩، املعقـ /يونيـ
ــا ١٩٩٨ ــه يف    وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ للتفـ
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مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (الربتغــال)، مبوافقــة  
اجمللس، ممثلي أنغوال ومـايل، بنـاء علـى طلبـهما، إىل املشـاركة      

  يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت.
ورئـيس  العام  األمنيويف اجللسة نفسها، أعربت نائبة   
وممـثال أنغـوال ومـايل عـن مواسـاهتم لوفـاة املمثـل        مـن  األ جملس

 األمــماخلــاص لألمــني العــام ألنغــوال وزمالئــه يف بعثــة مــراقيب   
  .)١٥٠(يف أنغوالاملتحدة 
العــام  األمــنيوأدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر   

 ١٧يف أنغــــوال املــــؤرخ املتحــــدة  األمــــمعــــن بعثــــة مــــراقيب 
من قرار جملس األمـن   ١٢ة واملقدم عمال بالفقر/يونيه حزيران
إن احلالة يف أنغـوال  العام  األمني. وقال )١٥١()١٩٩٨( ١١٦٤

استمرت يف التدهور بسرعة وأصـبحت حرجـة. ويعـزى هـذا     
التدهور، بالنسبة ملعظمه، إىل فشل االحتاد الـوطين لالسـتقالل   
التام ألنغوال يف الوفاء بالتزاماته ويف تنفيذ اخلطـة املتوازنـة الـيت    

ــدمها ا ــرفني يف    قـــ ــام إىل الطـــ ــني العـــ ــاص لألمـــ ــل اخلـــ ملمثـــ
أيار/مايو. وال ميكن لبعض البيانـات األخـرية الـيت ُنسـبت      ١٥

إىل زعـــيم يونيتـــا إال أن تزيـــد مـــن القلـــق الشـــديد للمجتمـــع 
الــدويل. ويف اجتمــاع، تــردد أن زعــيم يونيتــا قــال ملؤيديــه إن  

ي فرض جزاءات إضافية سيعترب مبثابة هجوم على يونيتـا وينبغـ  
، ونتيجــة لــذلك فإنــه “مســتعدة للــرد عليــه”أن تكــون يونيتــا 

ــه ” ــبح يف إمكانــ ــدولو إىل  “ لــــن يصــ ــدو وأنــ ــليم بايلونــ تســ
احلكومة. ويف نفـس الوقـت، أعلـن رئـيس أنغـوال أنـه ال يـزال        
هناك احتمال إلنقاذ عملية السالم األنغولية وأن حكومة بلـده  

، /يونيـه رانحزيستواصل العمل مع اجملتمع الـدويل، حـىت هنايـة    
ــام  األمــنيســعياً إىل التوصــل إىل تســوية ســلمية. وأوصــى    الع

يف أنغوال ملـدة شـهرين   املتحدة  األممبتمديد والية بعثة مراقيب 
مع اإلبقاء على قوام البعثة باملعـدل احلـايل إذا مـا جـرى تنفيـذ      

__________ 

)١٥٠(  S/PV.3899 ٣و  ٢، الصفحتان.  
)١٥١(  S/1998/524.  

) علـى  ١٩٩٨( ١١٧٣األمـن   جملسالطلبات الواردة يف قرار 
قال إنه يعتزم، إذا اتضـح أنـه ال توجـد    الوجه األكمل. إال أنه 

إرادة سياســية الســتكمال عمليــة الســالم علــى وجــه الســرعة، 
 ١١٦٤وفقــا للقــرار املتحــدة  األمــماســتئناف ســحب قــوات  

) ووقــف نشــر مــراقيب الشــرطة اإلضــافيني يف أنغــوال   ١٩٩٨(
الــذين يرمــي تواجــدهم إىل تعزيــز الثقــة بــني الطــرفني وتــدعيم  

ع أحناء البلد. وسيصـبح مـن الـالزم أيضـا يف     نشر البعثة يف مجي
  هذه احلالة إعادة النظر يف مشاركة األمم املتحدة يف أنغوال.

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وجــه ال
ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ

ــابقة ــد   )١٥٢(السـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . وطـ
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٨٠رار باإلمجاع بوصفه الق

  ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 ١١٧٣ومجيع القرارات الالحقـة ذات الصـلة، وخاصـة القـرار      ١٩٩١

) ١٩٩٨( ١١٧٦والقرار  ١٩٩٨/يونيه حزيران ١٢) املؤرخ ١٩٩٨(
  ،١٩٩٨/يونيه حزيران ٢٤املؤرخ 

التزامـه الثابـت باحملافظـة علـى وحـدة أنغـوال        دوإذ يعيد تأكيـ   
  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

/يونيــه حزيران ١٧املــؤرخ العــام  األمــنييف تقريــر  وقــد نظــر  
١٩٩٨،  

إزاء املرحلة  وإذ ُيعرب بأشد العبارات عما يساوره من قلق  
ــوطين        ــذ االحتــاد ال ــة الســلم نتيجــة عــدم تنفي ــها عملي ــيت بلغت احلرجــة ال

“ اتفاقــــات الســــلم”الل التــــام ألنغــــوال اللتزاماتــــه مبوجــــب لالســــتق
وبروتوكول لوسـاكا وقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك        
خاصــة التزامـــه بالتعـــاون الكامـــل وبـــدون أي شـــروط يف بســـط إدارة  

  الدولة على الفور يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين،
ألمنيــة يف إزاء تــدهور احلالــة ا وإذ يعــرب عــن قلقــه الشــديد  

أنغوال نتيجة لعودة االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال إىل احـتالل     
ــيطرهتا يف الفتـــرة    ــا إدارة الدولـــة سـ بعـــض املواقـــع الـــيت بســـطت عليهـ
ــاد        ــة لالحت ــنتها عناصــر مســلحة تابع ــيت ش ــات ال األخــرية، وإزاء اهلجم

__________ 

)١٥٢(  S/1998/577.  
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قطــع الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، ونشــاط إعــادة زرع األلغــام، و 
  الطرق،

احلــاالت اخلطــرية لســوء اســتعمال   وإذ يالحــظ ببــالغ القلــق   
السلطة من جانب بعض عناصر الشـرطة الوطنيـة األنغوليـة، وإذ يؤكـد     
أمهيـة تعزيــز ســيادة القــانون، مبــا يف ذلـك إســباغ احلمايــة الكاملــة علــى   

  مجيع املواطنني األنغوليني يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين،
مهية الـدور الـذي تضـطلع بـه بعثـة مـراقيب األمـم        بأ وإذ ُيسلم  

  املتحدة يف أنغوال يف هذه املرحلة من مراحل عملية السلم،
ــواردة يف الفقــرة العــام  األمــنيبتوصــيات  يرحــب  - ١   ال

، ويقـرر متديـد واليـة    ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ١٧من تقريره املؤرخ  ٤٤
  ؛١٩٩٨غسطس آب/أ ١٥يف أنغوال لغاية املتحدة  األممبعثة مراقيب 
استئناف سـحب العنصـر العسـكري يف البعثـة      يقرر  - ٢  

/أبريل نيسـان  ٢٩) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٦٤مـن القـرار    ٩وفقا للفقـرة  
  مبجرد أن تسمح األحوال بذلك؛ ١٩٩٨

أن يعيـــد النظـــر يف نشـــر العـــام  األمـــنيإىل  يطلـــب  - ٣  
مـن   ١٠مراقيب الشـرطة املدنيـة اإلضـافيني املـأذون هبـم مبوجـب الفقـرة        

)، آخــذا يف االعتبــار واقــع األحــوال والتقــدم     ١٩٩٨( ١١٦٤القــرار 
  احملرز يف عملية السلم؛

أن يقـدم تقريـراً، عنـد    العـام   األمنيإىل  يطلب أيضا  - ٤  
، يتضـمن  ١٩٩٨/أغسـطس  آب ٧االقتضاء، علـى أال يتجـاوز موعـده    

ــمتوصــيات بشــأن وجــود    ــار   املتحــدة  األم ــوال، آخــذاً يف االعتب يف أنغ
  ة أفراد البعثة وحرية حركتهم ومركز عملية السلم؛سالم

إىل االحتاد الوطين لالستقالل التام  يعيد تأكيد طلبه  - ٥  
ألنغــوال أن يوقــف علــى الفــور أي هجمــات يشــنها أفــراده علــى أفــراد  
البعثـــة، واملـــوظفني الـــدوليني، وســـلطات حكومـــة الوحـــدة واملصـــاحلة 

ملـدنيني، ويهيـب مـرة أخـرى     الوطنية، مبا يف ذلـك الشـرطة، والسـكان ا   
باحلكومــة وخباصــة االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال أن يضــمنا 

واملـوظفني الـدوليني   املتحـدة   األمـم بدون أي شروط سالمة مجيع أفراد 
  وحرية حركتهم؛

حكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية، وخاصة  يطالب  - ٦  
لتعــاون التــام مــع البعثــة يف  االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، با 

إتاحـة كـل السـبل هلـا للقيـام بأنشــطة التحقـق املنوطـة هبـا، مبـا يف ذلــك          
التحقق من نزع سالح االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال متامـا،       
ويطلب جمددا إىل احلكومة أن ختطر البعثة يف وقت مناسـب بتحركـات   

  جراءات املعمول هبا؛قواهتا، وفقاً ألحكام بروتوكول لوساكا واإل
حبكومة الوحدة واملصـاحلة الوطنيـة، وخاصـة     يهيب  - ٧  

االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، االمتنــاع عــن زرع أي الغــام 
  جديدة؛

لألمــني العــام وممثلــه اخلــاص     يعــرب عــن تقــديره    - ٨  
وأفراد البعثـة ملـا يقدمونـه مـن مسـاعدة إىل حكومـة الوحـدة واملصـاحلة         

ة واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال مـن أجـل تنفيـذ عمليـة      الوطني
  السلم؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٩  
  

(اجللسة  ١٩٩٨/أغسطس آب ١٣املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٩٠): القرار ٣٩١٦

ــة    ــودة يف ٣٩١٦يف اجللسـ /أغســـطس آب ١٣، املعقـ
ــد مت التوصـــل   ١٩٩٨ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ إليـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (ســلوفينيا)، مبوافقــة 
اجمللس، ممثل أنغوال، بناء على طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة    

  بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
العــام  األمــنيوأدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر   

ــراقيب   ــة مـــ ــن بعثـــ ــمعـــ ــدة  األمـــ ــؤرخ  املتحـــ ــوال املـــ يف أنغـــ
ــالفقرة  ١٩٩٨/أغســطس آب ٧ ــرار  ٤، املقــدم عمــال ب مــن ق

)، والـــذي يتضـــمن توصـــيات ١٩٩٨( ١١٨٠األمـــن  جملـــس
ــمبشــأن وجــود   ــوالاملتحــدة  األم  األمــني. وأشــار )١٥٣(يف أنغ

ــة الــيت    العــام  ــه مل يطــرأ أي حتســن علــى احلال ــره إىل أن يف تقري
ــاً حنــو      ــا زال منجرف ــد م ــى األســى بالفعــل، وأن البل تبعــث عل

تالية الكاملة. وأبلغ اجمللـس بأنـه قـرر إيفـاد مبعوثـه      األعمال الق
اخلاص إىل أنغوال حيث سـيقوم بتقيـيم خمتلـف جوانـب احلالـة      
هنــاك وإســداء املشــورة لــه بشــأن هنــج العمــل املمكــن. وبعــد   

تقـدمي توصـيات   العـام   األمـني إكمال مهمته، سيكون بإمكـان  
غضـون  يف أنغـوال يف املسـتقبل. ويف   املتحـدة   األممبشأن دور 

 األمــمبتمديــد واليــة بعثــة مــراقيب األمــن  جملــسذلــك، أوصــى 
أيلول/ســبتمرب  ١٥يف أنغــوال ملــدة شــهر واحــد، حــىت املتحــدة 
١٩٩٨.  

__________ 

)١٥٣(  S/1998/723.  
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ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال
مشــروع قــرار قدمــه االحتــاد الروســي والربتغــال والواليــات       

  .)١٥٤(املتحدة
كذلك إىل رسالة مؤرخـة  ووّجه الرئيس انتباه اجمللس   

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ١٩٩٨/أغسطس آب ٧
 ٨٦٤الرئيس بالنيابة للجنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار    

ــر   ١٩٩٣( ــا تقريـــ ــل طيهـــ ــوال حييـــ ــة يف أنغـــ ــأن احلالـــ ) بشـــ
  .)١٥٥(اللجنة

وقالت ممثلة أنغوال إن عملية السـالم بصـدد االنـزالق      
ــدهو   ــق خطــر نتيجــة للت ــة  حنــو مرتل ر املطــرد والســريع يف احلال

األمنية. فاحتاد يونيتا اختار، بدال من تنفيذ التزاماته وواجباتـه،  
أن يشن هجمات مسـلحة بغيـة احـتالل أراض إضـافية. وعـاد      

منطقـة كـان قـد مت تطبيـع إدارة الدولـة فيهـا.        ٩٠إىل احتالل 
وهــذا الــنمط مــن االنتــهاكات اليــثري شــكوكاً قويــة فحســب   

ــزام ا  ــذا     حــول الت ــذ بروتوكــول لوســاكا تنفي ــا بتنفي حتــاد يونيت
كــامالً بــل يبعــث علــى االعتقــاد أيضــا بــأن تلــك اســتراتيجية    
هتدف إلثارة الفوضى على أمل خلق جو يسـاعد احتـاد يونيتـا    
ــالقوة. وجيــب اختــاذ إجــراءات     علــى تقلــد احلكــم يف أنغــوال ب
أكثــر صــرامة إلرغــام احتــاد يونيتــا علــى إيقــاف هــذه األعمــال 

 األمـــم شـــية. واحلكومـــة األنغوليـــة، كعضـــو يف أســـرة     الوح
املتحـدة   األمـم ، تستحق أن تنال الدعم الضروري مـن  املتحدة

لكــي حتــول دون تصــعيد جديــد للحــرب. وهلــذا، يعتقــد ممثــل 
أنغوال أن اجلـزاءات احلاليـة، جيـب أن تصـاحبها تـدابري أخـرى       

  .)١٥٦(إلحكام عزلة اجلناح العسكري الحتاد يونيتا
ة مــتكلمني آخـرين عــن تأييـدهم لتمديــد   وأعـرب عـد    

ــة مــراقيب   ــة بعث ــا  املتحــدة  األمــموالي يف أنغــوال، وطــالبوا يونيت
__________ 

)١٥٤(  S/1998/749.  
)١٥٥(  S/1998/728.  
)١٥٦(  S/PV.3916 ٣و  ٢، الصفحتان.  

بالوفاء جبميع التزاماهتا املعلقة وبوضع حـد للعنـف ضـد البعثـة     
وضـــد حكومـــة أنغـــوال وشـــعبها. ورحـــب معظـــم املـــتكلمني 
ا بتعيني املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام وبالزيارة اليت قام هبـ 

  )١٥٧(واملبعوث اخلاصالعام  األمنيوكيل 

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
)، ويف مــا ١٩٩٨( ١١٩٠واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  يلي نصه:
  ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 ٨٦٤ذلك القـرار   ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، مبا يف ١٩٩١

ــؤرخ ١٩٩٣( ــبتمرب  ١٥) املـــــ ــرار ١٩٩٣أيلول/ســـــ  ١١٢٧، والقـــــ
ــرار ١٩٩٧آب/أغســـــــطس  ٢٨) املـــــــؤرخ ١٩٩٧(  ١١٧٣، والقـــــ
  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢) املؤرخ ١٩٩٨(

تأكيــد التزامــه القــوي باحلفــاظ علــى وحــدة    وإذ يعيــد أيضــا  
  أنغوال وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

ائه مــن احلالــة السياســية واألمنيــة  عــن اســتي وإذ يعــرب بقــوة  
املتدهورة يف أنغوال اليت نتجت يف املقـام األول عـن عـدم تنفيـذ االحتـاد      

“ اتفاقـات السـلم  ”الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال اللتزاماتـه مبوجـب     
  وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة،

ؤخراً بـــاخلطوات اإلجيابيـــة الـــيت اختـــذت مـــ وإذ حيـــيط علمـــا  
  إلعادة الثقة يف عملية السلم،

ــر     ــد نظ ــر وق ــنييف تقري ــام  األم ــؤرخ الع آب/أغســطس  ٦امل
١٩٩٨،  

بإيفــاد العــام  األمــنيبــالقرار الــذي اختــذه    يرحــب  ‐ ١  
مبعوث خاص لتقييم احلالة يف أنغوال وإسداء املشورة بشأن هنج العمـل  

ــام  األمـــنياملمكـــن، ويطلـــب إىل  ــد الالعـ ــدم، يف موعـ ــاوز يت أن يقـ جـ
__________ 

 ٤(الربازيــل)؛ والصــفحتان  ٤و  ٣املرجــع نفســه، الصــفحتان    )١٥٧(
(الربتغـال)؛ والصـفحتان    ٥(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٥ و
ــفحتان   ٦و  ٥ ــويد)؛ والصــــ ــتاريكا)؛  ٧و  ٦(الســــ (كوســــ

(غامبيــــــا)؛  ٨و  ٧؛ والصــــــفحتان (الصــــــني) ٧والصـــــفحة  
(فرنســــــا)؛  ٩و  ٨(اليابــــــان)؛ والصــــــفحتان  ٨والصـــــفحة  

ــفحتان  ــفحة    ١٠و  ٩والصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ١٠(االحتــ
 ١١(البحــرين)؛ والصــفحة  ١١و  ١٠(غــابون)؛ والصــفحتان 

(الواليــــــات املتحــــــدة   ١٢و  ١١(كينيــــــا)؛ والصــــــفحتان  
  (سلوفينيا). ١٣و  ١٢األمريكية)؛ والصفحتان 
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 األمـم ، تقريراً يتضمن توصيات تتعلق بـدور  ١٩٩٨آب/أغسطس  ٣١
  يف املستقبل يف أنغوال؛املتحدة 

عن عزمه اسـتعراض التوصـيات املشـار إليهـا      يعرب  - ٢  
  أعاله، والنظر يف اختاذ إجراءات مناسبة؛ ١يف الفقرة 
ــرر  - ٣   ــراقيب     يق ــة م ــة بعث ــد والي ــممتدي يف املتحــدة  األم
، وحييط علماً باالعتبارات الواردة ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ١٥أنغوال إىل 
 ١٩٩٨آب/ أغسـطس   ٦املـؤرخ  العام  األمنيمن تقرير  ٣٨يف الفقرة 

  بشأن نشر البعثة يف أحناء البلد؛
حبكومة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة، وبصـفة      يهيب  - ٤  

خاصــة االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، بــأقوى العبــارات،       
جـــام عـــن اختـــاذ أي خطـــوات ميكـــن أن تـــؤدي إىل زيـــادة تفـــاقم اإلح

  خطورة احلالة الراهنة؛
بـأن يـذعن االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام        يطالب  - ٥  

ألنغــوال علـــى الفـــور وبـــدون شــروط اللتزاماتـــه مبوجـــب بروتوكـــول   
لوساكا وقـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، وخباصـة جتريـد قواتـه مـن         

ــام وا  ــة بشــكل   الســالح بشــكل ت ــاون الكامــل يف بســط إدارة الدول لتع
قيد أو شـرط يف أرجـاء اإلقلـيم الـوطين، مـن أجـل احليلولـة         فوري وبال

  دون زيادة تدهور احلالة السياسية واألمنية؛
بأن يوقف االحتـاد الـوطين لالسـتقالل     يطالب أيضا  - ٦  

ولـة  التام ألنغوال احتالله من جديـد للمواقـع الـيت أقيمـت فيهـا إدارة الد     
وأن يوقــف هجمــات أفــراده علــى املــدنيني وســلطات حكومــة الوحــدة 

واملوظفني املتحدة  األممواملصاحلة الوطنية، مبا يف ذلك الشرطة، وأفراد 
  الدوليني؛
حبكومـة الوحـدة واملصـاحلة الوطنيـة واالحتـاد       يهيب  - ٧  

الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال وقـف الدعايـة العدائيـة واإلحجـام عـن        
ألغام جديدة ووقف عمليـات التجنيـد اإلجبـاري وجتديـد اجلهـود       زرع

الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنيـة مبـا فيهـا تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة مثـل         
إعــادة تنشــيط اآلليــات املشــتركة يف احملافظــات وفــض اشــتباك القــوات   

  العسكرية يف امليدان؛
أن حبكومة الوحدة واملصاحلة الوطنية ضـمان   يهيب  - ٨  

حتجــم الشــرطة الوطنيــة األنغوليــة عــن القيــام مبمارســات ال تتســق مــع    
بروتوكول لوسـاكا وأن حتتـرم األنشـطة القانونيـة الـيت ميارسـها االحتـاد        
الوطين لالستقالل التام ألنغوال باعتباره حزباً سياسياً عمال بربوتوكـول  

  لوساكا؛
بقيــام حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة،  يطالــب  - ٩  

صفة خاصة االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، بالتعاون الكامـل  وب
مع البعثة يف تيسري إمكانية اضطالعها بأنشطة التحقق وبضـمان سـالمة   

واملـوظفني الـدوليني بـال قيـد     املتحدة  األمموحرية حركة مجيع موظفي 
  وال شرط، مبن فيهم الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية؛

بــأن عقــد اجتمــاع يف  اعتقــاده القــوييعــرب عــن   - ١٠  
أنغوال بني رئيس مجهورية أنغوال وزعيم االحتاد الوطين لالستقالل التام 

  ألنغوال ميكن أن يعطي عملية السلم زمخا؛
بالدول األعضاء أن تنفذ تنفيذاً تاماً األحكام  يهيب  - ١١  

) ١٩٩٧( ١١٢٧) و ١٩٩٣( ٨٦٤ذات الصلة الـواردة يف القـرارات   
  )؛١٩٩٨( ١١٧٣و 

بتعــيني ممثــل خــاص جديــد ألنغــوال وحيــث    يرحــب  - ١٢  
حكومــة الوحــدة واملصــاحلة الوطنيــة واالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام   

  ألنغوال على التعاون الكامل معه يف تعزيز السلم واملصاحلة الوطنية؛
علــــى مواصــــلة مشــــاركته العــــام  األمــــني يشــــجع  - ١٣  

  الشخصية يف عملية السلم؛
  ألفراد البعثة؛ عرب عن تقديرهي  - ١٤  
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  

  
 (اجللسة ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٥ املؤرخ املقرر  

  )١٩٩٨( ١١٩٥ القرار ):٣٩٢٥
ــة يف   ــودة، ٣٩٢٥ اجللسـ ــبتمرب ١٥ يف املعقـ  أيلول/سـ
ــا ١٩٩٨ ــاهم وفقـ ــد مت ال الـــذي للتفـ ــان قـ ــلكـ ــه توصـ  يف إليـ

 مبوافقــة (الســويد)، الــرئيس دعــا بقة،الســامشــاورات اجمللــس 
ــس، ــل اجمللـ ــوال ممثـ ــاء، أنغـ ــى بنـ ــه، علـ ــاركة  إىل طلبـ  يفاملشـ

  التصويت.يف  قاحل له يكون أن دونب املناقشات،
 العــام األمــني تقريــر أعمالــه جــدول يف اجمللــس وأدرج  
ــن ــة عـــ ــراقيب بعثـــ ــم مـــ ــدة األمـــ ــوال يف املتحـــ ــؤرخ أنغـــ  املـــ
ــالفقرة عمــال املقــدم ،١٩٩٨ أيلول/ســبتمرب ٧ ــرار مــن ١ ب  ق

ــال  .)١٥٨()١٩٩٨( ١١٩٠ األمــن جملــس ــام األمــنيوق  يف الع
 الطــرفني كــال أن ويبــدو التــدهور، يف آخــذة احلالــة نإ تقريــره
 يف الـدائر  الـرتاع  أن إىل وأشـار  مواجهة. يف للدخول يستعدان
 لألزمـة  جديـدا  بعـدا  أضـاف  قـد  الدميقراطية الكونغو مجهورية

 بوحـدات  الـزج  مـن  يتـبني  مـا  حنو ىعل احلالة، تعقيد من وزاد
__________ 

)١٥٨(  S/1998/838.  
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 القـرار  فـإن  ذلـك،  عن وفضال البلد. ذلك يف أنغولية عسكرية
 واجلمعيـة  احلكومـة  يف يونيتـا  أعضـاء  بوقـف  مؤخرا اختذ الذي

 مصـاحلة  حتقيـق  احتمـاالت  يف شكوكا أثار العمل عن الوطنية
 ميـنح  أن ينبغـي  الـدويل  اجملتمـع  أن اعتقاده عن وأعرب وطنية.
 الســالم، عمليــة الســتئناف إضــافية فرصــة ألنغــولينيا الطــرفني
 ســبال الطــرفني مــع يستكشــف أن مــن اخلــاص ممثلــه ولــتمكني
وقال إنـه يقتـرح    احلالية. املصاعب على للتغلب فعالة ووسائل

 املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  والية فترة متديد األساس هذا على
ــوال يف ــىت أنغـ ــانون ٣١ حـ ــاير كـ ــى ،١٩٩٩ الثاين/ينـ  أن علـ

ــا يكــون  شــامال استعراضــا ســيجري األمــن جملــس أن مفهوم
 هـذا  يف بـدا  وإذا .١٩٩٨ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  بنهايـة  للحالة
 الطـرفني  امتثـال  صـوب  هـام  تقـدم  أي حتقيق يتم مل أنه الوقت

 األمـن  جملـس  علـى  عندئـذ  يتعني سوف منهما، كل اللتزامات
 وامقـ  خفض تعجيل يتم وسوف الالزمة، اإلجراءات يتخذ أن
 .١٩٩٩ شـباط/فرباير  أوائـل  حبلـول  إقفاهلـا  بغيـة  املـراقبني  بعثة

 يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة قـائال إن   العام األمني واستدرك
 تقــدما الطرفـان  حقــق إذا بواليتـها  النــهوض هلـا ســيتاح  أنغـوال 
  الثاين/نوفمرب. تشرين بنهاية حامسا

 لـس اجمل أعضاء انتباه الرئيسوّجه  نفسها، اجللسة ويف  
 ١٩٩٨ أيلول/ســبتمرب ١١ مــؤرختنيمتطــابقتني  رســالتني إىل

 مـن  )١٥٩(العـام  األمـني  وإىل األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهتني
 مؤرخـة  رسـالة  نـص  حتـيالن  املتحـدة،  األمـم  لـدى  أنغوال ممثل
 رئــيس أبلــغ الرســالة،تلــك  ويف .١٩٩٨ أيلول/ســبتمرب ١٠

 سـافيميب،  سـيد ال يونيتا، احتاد زعيم أن اجمللس أنغوال مجهورية
 التــراب أحنــاءمجيــع  يف عســكرية محلــة بشــن أخــرى مــرة قــام

 األنغوليـة،  احلكومـة  ضد مواقفه يف التصلب إىل وعمد الوطين
 وقـال  نفسها. املتحدة األمم وضد الثالثي املراقبني فريق وضد
 بروتوكــول يعتـرب  يعـد  مل أنـه  علــى قـاطع  تأكيـد  مبثابـة  هـذا  إن

__________ 

)١٥٩(  S/1998/847.  

ــ أجـــل مـــن ملزمـــا صـــكا لوســـاكا  أنغـــوال. يف الســـالم رارإقـ
 علـى  تعتقـد  ال أنغـوال  حكومـة  أن اجلمهوريـة  رئـيس  وأضاف
 تـأثري  أي حاليـا  هلـا  سيكون الدبلوماسية الوسائل بأن اإلطالق

 أنـه وذكـر   حاليـا.  سـافيميب  السـيد  يتخـذه  الـذي  املوقـف  على
 حوارهـا  وقف أنغوال حكومة قررت املذكورة، للحقائق نظرا
 أن أيضـا  اجمللـس  اجلمهوريـة  رئـيس  وأبلـغ  سـافيميب.  السيد مع

 الــيت النتــائج نفــس إىل توصــلت قــد األفريقــي اجلنــوب بلــدان
 سـافيميب  السـيد  بـأن  وتعتقد األنغولية، احلكومة إليها توصلت
 السـالم  علـى  ومستمرا جديا خطرا يشكلون العسكرية وقواته

 مـن  ولـذلك  أفريقيا، وسط عن فضال اإلقليمية دون املنطقة يف
 املنطقــة يف والقــوات واألعمــال الوســائل حيــدتو الضــروري
 أنـه  إىل وأشـار  وحتييـدها.  يونيتـا  الحتـاد  احلربيـة  لآللة للتصدي

 السياســـيني الزعمـــاء مـــن كـــربى جمموعـــة قامـــتذلـــك  مـــع
 أزاحـوه  الـذي  زعـيمهم  عـن  باالنفصـال  يونيتا يف والعسكريني

تتـوىل واليـة    للتجديـد  جلنـة  بإنشـاء  وقـاموا  احلـزب،  قيـادة  عن
 وقـال  مـؤمتره.  بعقـد  احلزب يقوم أن إىل مؤقتة بصورةب احلز

ــيس ــة رئ ــة إن اجلمهوري ــد جلن ــررت التجدي ــوىل أن ق ــام تت  القي
 واملمثــل الثالثــي املــراقبني وفريــق احلكومــة، مــع احملــاوربــدور 
ــني اخلــاص ــام لألم ــة يف الع ــال إن  الســالم. عملي ــةوق  احلكوم

 يونيتــامــن  ةاملنبثقــ التجديـد  بلجنــة االعتــراف قــررت األنغوليـة 
 بروتوكـــول تنفيـــذ إلمتـــام الوحيـــد الشـــرعي احملـــاور بوصـــفها
  موقفها. دعماألمن  جملس إىلوتطلب  لوساكا

 إىل األعضـاء  انتبـاه  الـرئيس وّجـه   نفسـها،  اجللسة ويف  
 والربتغـــال، الروســـي، االحتـــاد :مقـــدم مـــن  قـــرار مشـــروع
 مشـروع  رحوطُـ . )١٦٠(املتحـدة  والواليات وكينيا، وسلوفينيا،

ــ ــرار بوصــفه باإلمجــاعواعُتمــد  للتصــويت، رارالق  ١١٩٥ الق
  :نصه يلي ماويف  )،١٩٩٨(
  

__________ 

)١٦٠(  S/1998/850.  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

403 09-25531 
 

  ،منألإن جملس ا  
أيار/مــايو  ٣٠املــؤرخ ) ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ذات الصلة، حقةومجيع قراراته الال ١٩٩١

 الباحلفـاظ علـى وحـدة أنغـو    وإذ يعيد تأكيد التزامـه القـوي     
  ية،قليمإلا متهاالوسيادهتا وس

 ،١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٠رسالة املؤرخة البوإذ حييط علما   
  ال،رئيس مجهورية أنغومن العام  منيألإىل ااملوجهة 

أيلول/ســبتمرب  ٧العــام املــؤرخ   مــنيأليف تقريــر اوقــد نظــر    
١٩٩٨،  

وحلالـة   اليف أنغـو لألزمـة  أن السبب الرئيسـي  يؤكد   - ١  
الـوطين   حتـاد الال قيـادة ا ثـ هـو عـدم امت   مالاجلمود الراهنة يف عملية السـ 

ــتقالل ــام  لالسـ ــوألالتـ ــاال النغـ ــب  لتزاماهتـ ــات الســـ ”مبوجـ  “مالاتفاقـ
ويطالـب بـأن    الصـلة، ذات  مـن ألوبروتوكول لوساكا وقرارات جملس ا

علـى الفـور ودون شـروط    االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال  ميتثل 
التعاون الكامل بشكل تام و حالوخباصة جتريد قواته من الس لتزاماته،ال

 ءاحلكومية بشكل فـوري ودومنـا شـروط يف مجيـع أحنـا      دارةإليف بسط ا
  الوطين؛ قليمإلا

االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال     يطالــب   - ٢  
العمليــات الــيت احتلــها عــن طريــق   راضــيألالفــوري مــن ا نســحابالبا
  سكرية؛الع

  ؛تأكيد تأييده التام لتنفيذ بروتوكول لوساكا يكرر  - ٣  
بأن يتحول االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام     يطالب  - ٤  

لـه العسـكري،   ألنغوال إىل حزب سياسي أصيل عن طريق تفكيك هيك
ويف ســياق التنفيــذ التــام لربوتوكــول لوســاكا حيــث بقــوة الســلطات        

 ءعلــى إعــادة النظــر يف قرارهــا املتعلــق بوقــف مشــاركة أعضــا نغوليــةألا
يف حكومـة الوحـدة واملصـاحلة    ام ألنغـوال  االحتاد الوطين لالسـتقالل التـ  
  الوطنية ويف اجلمعية الوطنية؛

علــى حنــو كامــل نفــذ أن ت ءعضــاألالــدول اب يهيــب  - ٥  
 أيلـول/  ١٥املؤرخ ) ١٩٩٣( ٨٦٤ذات الصلة من القرارات  حكامألا

 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧و  ١٩٩٣سبتمرب 
  ؛١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣و 

ــو  حيــــث  - ٦   ــة أنغــ ــوة حكومــ ــوطين و البقــ ــاد الــ االحتــ
العســكرية  عمــالألانبــذ ودول املنطقــة علــى  لالســتقالل التــام ألنغــوال 

عــن اختـاذ أي خطــوات قــد   متنــاعالوا زمـة ألوالسـعي إىل احلــوار حلــل ا 
  تفاقم احلالة الراهنة؛

ــده   - ٧   ــد تأييــ ــرر تأكيــ ــاركته  مــــنيألل يكــ ــام ملشــ العــ
ــة الســ  ــوطين  و الوحيــث حكومــة أنغــو  م،لالشخصــية يف عملي االحتــاد ال
العـام   مـني ألعلـى التعـاون مـع املمثـل اخلـاص ل     لالستقالل التـام ألنغـوال   

سـعيا   ءعضـا ألذات الصلة اليت تقوم هبا الـدول ا  خرىألومع املبادرات ا
  زمة؛ألإىل التوصل إىل حل سلمي ل

ــرر  - ٨   ــد و يق ــةالمتدي ــراقيب ا  ي ــة م ــمألبعث املتحــدة يف  م
تقـدير للحالـة   إجـراء  ، و١٩٩٨/أكتـوبر  ولألتشـرين ا  ١٥حـىت   الأنغو

املتحــدة يف  مــمألبشــأن مســتقبل دور ا اتءإجــرااختــاذ العامــة هنــاك، و
ــو ــر وتوصــيات يقــ    الأنغ ــام يف موعــد   مــنيألادمها اســتنادا إىل تقري الع
  ؛١٩٩٨/أكتوبر ولألتشرين ا ٨يتجاوز  ال

 بعثـة بتعـديل  الالعام بـأن يـوعز إىل    منيألقرار ا يؤيد  - ٩  
وأمـن   مةالنشر أفرادها يف امليـدان، حسـب مقتضـى احلـال، لضـمان سـ      

االحتـاد الـوطين   وبصـفة خاصـة،    ،الأفراد البعثة، ويطالب حكومـة أنغـو  
وحريـة حركـة املمثـل اخلـاص      مةالضـمان سـ  بلالستقالل التـام ألنغـوال   

ــراد ا  مــنيألل ــع أف ــام ومجي ــراد املســاعدة ا  تحــدةامل مــمألالع  نســانيةإلوأف
قيد أو شرط، مبا يف ذلك القائمون علـى تقـدمي املسـاعدة     الدولية، دون

  نسانية؛إلا
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  
 ١٩٩٨ األول/أكتـوبر  تشـرين  ١٥ املؤرخ املقرر  

  )١٩٩٨(  ١٢٠٢ القرار ):٣٩٣٦ (اجللسة
 تشــــــــرين ١٥ يف املعقــــــــودة، ٣٩٣٦ اجللســــــــة يف  

 توصـل كان قـد مت ال  الذي للتفاهم وفقا ١٩٩٨ األول/أكتوبر
 (اململكـــة الـــرئيس دعـــا الســـابقة،مشـــاورات اجمللـــس  يف إليـــه

 إىل، طلبــه علــى بنــاء أنغــوال، ممثــل اجمللــس، مبوافقــة املتحــدة)،
ــاركة  ــات، يفاملشــ ــ املناقشــ ــون أن دونبــ ــه يكــ ــ لــ يف  قاحلــ
  التصويت.
 عـن  العـام  األمـني  تقريـر  اجمللـس  علـى  معروضـا  وكان  
ــة ــراقيب بعثـ ــم مـ ــدة األمـ ــوال يف املتحـ ــؤرخ أنغـ ــرين ٨ املـ  تشـ

 جملـس  قرار من ٨ بالفقرة عمال املقدم ،١٩٩٨ األول/أكتوبر
 تقريــره يف العــام األمــنيوقــال  .)١٦١()١٩٩٨( ١١٩٥ األمــن

 الــيت االتصــاالت مجيــع توقــف الســلبية التطــورات أهــم مــن نإ
 ألنغــوال التــام لالســتقالل الــوطين االحتــاد مــع احلكومــة جتريهــا
 ورغـم  يونيتـا.  جتديـد  جلنـة  بزعامـة  كومةاحل واعتراف (يونيتا)

ــاء بعـــض أن ــا أعضـ ــة يف يونيتـ ــة اجلمعيـ ــة ويف الوطنيـ  حكومـ
__________ 

)١٦١(  S/1998/931.  
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 فقـد  يونيتـا،  زعـيم  علـى  انشـقوا  قد الوطنية واملصاحلة الوحدة
 تـــزال ال أهنـــا علـــى أنـــدولو منطقـــة يف يونيتـــا قيـــادة أصـــرت
 حالــة بــذلك وأوجــدت الســالم، عمليــة يف الشــرعي الشــريك

 دون وحالـت  املشـتركة  اللجنة يف يونيتا ثيلمت حول الرتاع من
 والحـظ  فعـال.  حنـو  علـى  بواجباهتـا  اهلامة اهليئة تلك اضطالع
 يونيتــا أن علــى اتفــق الــدويل اجملتمــع أن مــع أنــه العــام األمــني
 السياسـية  التسـوية  فـإن  األزمـة،  عن الرئيسية املسؤولية تتحمل
هـم،  وقـال إن مـن امل   السـوي.  الوضـع  لعودة وسيلة أفضل هي

 أصــدرفقــد  لــذلك، ووفقــا مفتوحــا، احلــوار بــاب إبقــاءهلــذا، 
ــه ــه إىل تعليماتـ ــاص ممثلـ ــلة اخلـ ــاالت ملواصـ ــع االتصـ ــع مـ  مجيـ
 نظــراوقــال إنــه يوصــي،  واجلديــدة. القدميــة املعنيــة، األطــراف

ــارات، لتلــك ــد األمــن جملــس االعتب ــة بتمدي  األمــم مــراقيب بعث
 أسـابيع،  سـتة  ىلإ تصـل  أخـرى  قصـرية  لفترة أنغوال يف املتحدة
ــاء ــه إلعط ــاء إضــافية فرصــة اخلــاص ممثل ــة إلحي  الســالم عملي
 أن املقتــرح، التمديــد فتــرة انتــهاء بعــد حــدث، إذاو املتوقفــة.
ــا عليــه درجــت الــذي الــنمط اســتمر  االمتثــال عــدم مــن يونيت
 علـى  يقترحـه  بـديل  أي أمامـه  يكـون  ال قـد  االلتزامات، لتلك
ــس ــن جمل ــراء ســوى األم ــديل إج ــوري تع ــم وجــود يف ف  األم

 اختــاذ اإلنســاين اجلانــب علــى ســيتعني أنــه إىل وأشــار املتحــدة.
 مهامهـا  أداء اإلنسـانية  للعمليات ليتسىن عاجلة استثنائية تدابري
  دوليا. املقبولة للمبادئ وفقا

 اجمللـس  أعضاء انتباه الرئيسوّجه  نفسها، اجللسة ويف  
ــرار مشــروع إىل ــد   ق ــان ق ــدأُك ــس اجمل مشــاورات خــالل ع ل

  .)١٦٢(السابقة
 اجمللـس  أعضاء انتباه الرئيسوّجه  نفسها، اجللسة ويف  
ــوبر تشــرين ٥ مؤرخــة رســالة إىل كــذلك  ١٩٩٨ األول/أكت
 لـدى  أفريقيـا  جنـوب  ممثـل  مـن  األمن جملس رئيس إىل موجهة

__________ 

)١٦٢(  S/1998/952.  

 مـؤمتر  عـن  الصـادر  اخلتـامي  البيـان هبا  حييل )١٦٣(املتحدة األمم
 للجنــوب  منائيــةاإل اجلماعــة حكومــات أو دول رؤســاء قمــة

ــود األفريقـــي ــومي املعقـ ــبتمرب ١٤ و ١٣ يـ  ،١٩٩٨ أيلول/سـ
 انتبـاه  الرئيسووّجه  أنغوال. بشأن املؤمتر أصدره الذي والبيان

ــالة إىل أيضــا األعضــاء ــة رس ــوبر تشــرين ٥ مؤرخ  األول/أكت
 الروســي االحتــاد ممثلــي مــن العــام األمــني إىل موجهــة ١٩٩٨
 يف صـادرا  بيانـا  هبـا  حييلـون  .)١٦٤(املتحدة والواليات والربتغال

 املراقبـة  الـدول  خارجيـة  وزراء عـن  ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ٢٤
ــثالث ــا) الـ ــول (الترويكـ ــاكا، لربوتوكـ ــالة لوسـ ــرى ورسـ  أخـ
 جونـاس  السـيد  إىل موجهة ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ٢٤ مؤرخة

 األعضــاء انتبــاه الــرئيسووّجــه  يونيتــا. احتــاد زعــيم ســافيميب،
ــوبر شــرينت ١ مؤرخــة رســالة إىل كــذلك  ١٩٩٨ األول/أكت
ــة ــني إىل موجهـ ــام األمـ ــن العـ ــل مـ ــا ممثـ ــدى النمسـ  األمـــم لـ
ــدة ــل ،)١٦٥(املتحـ ــا  حييـ ــاهبـ ــادرا بيانـ ــن صـ ــة عـ ــاد رئاسـ  االحتـ
 ١٩٩٨ األول/أكتـوبر  تشـرين  ١٢ مؤرخـة  ورسالة األورويب؛

 تعــرض )١٦٦(أنغـوال  ممثـل  مـن  األمــن جملـس  رئـيس  إىل موجهـة 
 ،١٩٩٢ عـام  منـذ  وقعت اليت لألحداث موجزا زمنيا تسلسال

 السـالم  لعمليـة  املتعاقبـة  الفشـل  حـاالت  عن املسؤولية أن يبني
 احتـاد  زعـيم  سـافيميب،  جونـاس  السيد عاتق على تقع األنغولية
  ومبفرده. وحده يونيتا،

 تنفيـذ  تعليـق  إن أنغـوال  ممثـل  قـال  نفسها، اجللسة ويف  
 جونـاس  يونيتـا  زعـيم  وفـاء  عـدم  إىل يعـود  لوساكا بروتوكول

فقـد   االتفاق، من جبانبه بالوفاء يونيتا احتاد بالتزامات يبسافيم
ــت ــوات قامـ ــيد قـ ــافيميب السـ ــة سـ ــدات مبهامجـ ــرطة وحـ  الشـ

 الـيت  املنطقـة  يف احملليـة  واجملتمعـات  البلداتواحتلت  واملدنيني،
__________ 

)١٦٣(  S/1998/915.  
)١٦٤(  S/1998/916.  
)١٦٥(  S/1998/919.  
)١٦٦(  S/1998/944.  
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 أعمــال وقعــتوقــد  الدولــة. إدارة عليهــا ُبســطت قــد كانــت
 واألوسـط  شمايلال اجلزء يف لألملاس املنتجة املناطق يف مسلحة

 روانديــة ووحــدات بنيــامولنغ متمــردي مــن بــدعم البلــد، مــن
 الكونغــو مجهوريــة مــن فرارهــا بعــد هنــاك تتمركــز وأوغنديــة

ــة. ــبتمرب ٢ ويف الدميقراطيــ ــدر ،١٩٩٨ أيلول/ســ ــق أصــ  فريــ
 مـن  وغريهـم  يونيتـا  الحتـاد  تـابعني  ضـباط  مـن  مشـكل  أساسي
ــا األفــراد ــادة مــن ســافيميب الســيد خبلــع وقــاموا بيان ــا، قي  يونيت

وشــجعت  لوســاكا. بربوتوكــول التــزامهم علــى وباملصــادقة
 يف يونيتـا  الحتاد املؤقتة القيادة وأيدت أنغوال مجهورية حكومة
 املوقــف هــذا إن قــائال وأضــاف الســالم. إلحــالل جهودهــا

 جونـاس  مـع  احلـوار  هناية ميثلحكومة بلده  اختذته الذي العلين
 يف يونيتـا  باسـم  الرمسـي  احملـاور  يعـد  مل فإنه مث، ومن سافيميب،
ــات ــة مــع احلــوار عملي ــة احلكوم  الوكــاالت وخمتلــف األنغولي

 يونيتــا، جتديــد جلنــة اختذتــه الــذي القــرار أنوذكــر  احلكوميــة.
 ،“ليونيتـــا املؤقتـــة السياســـية اللجنـــة” إىل امسهـــا غـــريت الـــيت
 بتأييــد أيضــاحظــي  وإمنــا احلكومــة، بتأييــد فحســبحيظــى  ال

 للجنــوب اإلمنائيــة اجلماعــة بلــدان حكومــات أو دول رؤســاء
 أيلول/ســــبتمرب ١٤و  ١٣ يف املعقــــودة قمتــــهم يف األفريقــــي
ــال موريشــيوس. يف ١٩٩٨ ــربوا إهنــم وق  ســافيميب الســيد اعت
 وللمنطقـة  األعضـاء  البلـدان  مجيـع  لسـالم  وهتديـدا  حرب جمرم

ــا. ــفواُتخــذ  عموم ــل موق ــؤمتر يف مماث ــة م ــدان قم ــا بل  أفريقي
 احلكومـة وقـال إن   .١٩٩٨ أيلول/سبتمرب يفود املعق الوسطى
 مباليـا  ال يظـل  أن األمـن  جملـس  بإمكـان  أن تعتقـد  ال األنغولية

 معينـة  بلدان جانب من الصلة ذات لقراراته االمتثال عدم إزاء
 فـرض  يعتمـد  أن للمجلـس  ينبغـي و األعضـاء.  البلـدان  بـني  من

 ومــن قراراتــه. حتتــرم ال الــيت الــدول ضــد شــديدة عقوبــات
 مبـادرة  وأكثـر  أسرع تدابري الختاذ التحرك أيضا مبكان ألمهيةا

 يؤيـد  أن كذلك مبكان األمهية ومن .اجلزاءات جلنة جانب من
 بتعزيـز  رينوفـادا  ليونيتـا  املؤقتـة  القيـادة  الـدويل  واجملتمـع  اجمللس
 سـافيميب  جونـاس  نفوذ من للتقليل فقط ليس القيادي، دورها

 حــدة تفــاقم مــن للتخفيــف أيضــا وإمنــا العســكرية قواتــه علــى
 بالتحديـد  اإلشـارة  بـاب  مـن  إنه وقال أنغوال. يف احلرب حالة
 علــى تصـادق  أن أنغـوال  حكومـة  تـود  البعثـة،  واليـة  متديـد  إىل

 األول/ديســـمرب كـــانون حـــىت الواليـــة تلـــك لتمديـــد تأييـــدها
 مـن  التـام  انسـحاهبا  حـىت  تـدرجيي  بشـكل  خفضها مث ،١٩٩٨
  .)١٦٧(أنغوال

 للتصـويت  القـرار  مشـروع  طـرح  ها،نفس اجللسة ويف  
ــرار بوصــــفه باإلمجــــاعواعُتمــــد  ويف  )،١٩٩٨( ١٢٠٢ القــ

  :نصه يلي  ما
  من،ألإن جملس ا  
أيار/مــايو  ٣٠املــؤرخ ) ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
  ذات الصلة، حقةومجيع القرارات الال ١٩٩١

 الالثابـت باحلفـاظ علـى وحـدة أنغـو      وإذ يعيد تأكيد التزامـه   
  قليمية،إلا  متهاالا وسوسيادهت

ــد    ــرر التأكي ــى  وإذ يك ــريان  عل ــة س ــات الســلم ”أمهي  “اتفاق
ذات الصـــلة بوصـــفها األمـــن وبروتوكـــول لوســـاكا وقـــرارات جملـــس  

  م،للعملية الس ساسيةألالقاعدة ا
املـــــــؤرخ ) ١٩٩٨( ١١٩٦قـــــــراره  وإذ يعيـــــــد تأكيـــــــد   

  ،١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ١٦
 ثالاملراقبـة الـث   خارجيـة الـدول   ءببيـان وزرا وإذ حييط علمـا    

التـام   لالستقالالوطين ل حتاداللربوتوكول لوساكا ورسالتهم إىل زعيم ا
  ،١٩٩٨  أيلول/ سبتمرب ٢٤املؤرخة  النغوأل

لـدعم   قليمـي إلباجلهود اليت تبـذل علـى الصـعيد ا   وإذ يرحب   
  ،اليف أنغو ملعملية الس
اخلتــامي ملــؤمتر قمــة  غالالــدعوة الــواردة فــــي الـب  حـظ الوإذ ي  

الـذي   فريقـــي ألللجنـــوب ا  منائيـة إلحكومات اجلماعة ا وأدول  ءارؤس
ــد يف  ــبتمرب  ١٤اعتمـ ــدويل،   ١٩٩٨أيلول/سـ ــع الـ ــة إىل اجملتمـ واملوجهـ

الـوطين   حتـاد الالذين هلـم نفـوذ علـى زعـيم ا     ءسيما البلدان والزعما الو
بإعـادة تكـريس نفسـها     تمـرد حركـة ال  قناعإل، النغوألالتام  لالستقالل

  بوصفها مسألة ُملحة، ،اليف أنغو عمارإلاو ململسرية الس
 النغوألالتام  لالستقالالوطين ل حتادالا ءعلما بإنشاوإذ حييط   

  اجلديد، -
__________ 

)١٦٧(  S/PV.3936  ٤-٢الصفحات.  
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ــد نظــــر     ــر اوقــ ــام املــــؤرخ   مــــنيأليف تقريــ تشــــرين  ٨العــ
  ،١٩٩٨/أكتوبر ولألا

يف  زمـة ألل ساسـي ألعلى أن السـبب ا يكرر التأكيد   - ١  
 حتـاد الاقيـادة   ءهـو عـدم وفـا    لمسوللجمود الراهن فــي عمليـة ال الأنغو

 “اتفاقـات السـلم  ”بالتزاماهتـا يف إطـار    النغـو ألالتـام   لالستقالالوطين ل
ذات الصـلة، ويطالـب بـأن     مـن ألوبروتوكول لوساكا وقرارات جملس ا

فـــورا ودون شـــروط  النغـــوألالتـــام  لالســـتقالالـــوطين ل حتـــادالايفـــي 
بسـط  التعـاون التـام يف   التــام لقواتـه و   حالسـ سيما نـزع ال  البالتزاماته، 

  الوطين؛ قليمإلعلى كامل افورا وبدون شروط الدولة  دارةإ
التام  لالستقالالوطين ل حتادالنسحب ايبأن يطالب   - ٢  

ــوأل ــورا مــن ا  النغ ــات     راضــيألف ــق العملي ــها عــن طري ــاد فاحتل ــيت ع ال
  العسكرية؛
ميكـن أن يكــون هنـاك حـل عســكري     الأنـه  يؤكـد    - ٣  

الـوطين   حتـاد الوبوجه خاص ا ،الكومة أنغوهيب حبيو ،الللرتاع يف أنغو
  ، العمل على التوصل إىل تسوية سياسية؛النغوألالتام  لالستقالل

ــرر   - ٤   ــد ويق ــةالمتدي ــراقيب ا  ي ــة م ــمألبعث املتحــدة يف  م
  ؛١٩٩٨/ ديسمرب ولألكانون ا ٣حىت  الأنغو

العام أن يواصل تعديل نشر البعثة  منيألإىل ايطلب   - ٥  
وقـدرة البعثـة    منيـة ألوفقـا للظـروف ا   ،ءقتضـا الحسـب ا  وهيكل قواهتا،
والتحضــري ملزيــد مــن خطــط  مالدعمــا لعمليــة الســ يتــهاالعلــى تنفيــذ و

  الطوارئ؛
بعثــة يتــيح للممثــل   ال يــةالعلــى أن متديــد و يؤكــد   - ٦  
املتعثـرة، وحيـث    مالعملية الس ءحياإلالعام فرصة إضافية  منيألاخلاص ل

مـن هـذه    سـتفادة البقـوة علـى ا   النغـو ألام التـ  لالستقالالوطين ل حتادالا
كــي يتحــول إىل حــزب سياســي حقيقــي ولكــي يضــمن لنفســه  الفتــرة ل

  نغولية؛أليف العملية السياسية ا ءادورا مشروعا وبّن
لتنفيـــذ بروتوكـــول يكـــرر تأكيـــد دعمـــه الكامـــل    - ٧  

  املشتركة؛  لوساكا وإعادة تنشيط اللجنة
 لالســتقالين لالــوط حتــادالوا الكومــة أنغــوحبهيــب ي  - ٨  

العـام،   مـني ألتعاونا تعاونـا تامـا مـع املمثـــل اخلــــاص ل     يأن  النغوألالتام 
بالنســبة  مهيــةألمــع مجيــع اجلهــات ذات ا تهاليف ذلــك تســهيل اتصــا مبــا

الطلبـات الـيت أعيـد     غالوذلك للقيام جبملة أمور منها إبـ  م،للعملية الس
  تأكيدها يف هذا القرار؛

ــل اخلــاص  يشــجع   - ٩   ــنيأللاملمث ــى تنســيق    م ــام عل الع
مــن أجــل التوصــل إىل  قليميــةإلودون ا قليميــةإلجهــوده مــع املنظمــات ا

  حل ضمن إطار بروتوكول لوساكا؛
وأمــن مـــوظفي   مةالتأكيــد قلقــه بشــأن ســ    يكــرر    - ١٠  

 لالسـتق الالـوطين ل  حتـاد الوا الويطالب بأن تضمن حكومة أنغو ،بعثةال

ــام  ــوألالت ــد أو شــرط، الســ  النغ ــل    مةال، دون قي ــة احلركــة للممث وحري
املتحـدة ومـوظفي اهليئـات     مـم ألالعـام وجلميـع مـوظفي ا    منيألاخلاص ل

يف مجيـع   نسانية،إلالدولية، مبن فيهم الذين يقدمون املساعدة ا نسانيةإلا
  ؛الأراضي أنغو
ــرام     يؤكــد   - ١١   ــانون واحت ــز ســيادة الق ــة تعزي ــى أمهي عل
جلميــع املــواطنني مبــا يف ذلــك تــوفري احلمايــة الكاملــة   نســان،إلحقــوق ا

ســـيما ملمثلـــي مجيـــع  الالـــوطين، و قلـــيمإلا ءيف مجيـــع أحنـــا نغـــولينيألا
  السياسية وأعضائها؛ حزابألا

استمرار تـدهور احلالـة    ءإزايعرب عن قلقه العميق   - ١٢  
وخاصة الزيادة الكبرية يف عدد املشردين داخليا، الذين يبلـغ   نسانية،إلا

 نسـانية إلكـن املنظمـات ا  مليون شخص، وعـدم مت  ١,٣جمموعهم حاليا 
  من الوصول إىل الفئات الضعيفة؛

القيـــام بالتنفيـــذ الكامـــل  ءعضـــاألبالـــدول ايهيـــب   - ١٣  
والـواردة   النغـو ألالتـام   لالستقالالوطين ل حتادالللتدابري املفروضة على ا

ـــامأليف ا ) املــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤ذات الصــــلة مــــن القــــرارات   حكــــ
 آب/ ٢٨) املــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧، و ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب  ١٥

ــطس  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣، و ١٩٩٧أغســ ــه  ١٢) املــ حزيران/يونيــ
  للنظر يف اختاذ خطوات التعزيز املناسبة؛ ستعداده، ويعرب عن ا١٩٩٨

 ٨٦٤بـالقرار   الة عمأشإىل رئيس اللجنة املنيطلب   - ١٤  
ــيم     ١٩٩٣( ــأن زع ــيت تفيــد ب ــارير ال ــق يف التق ــادالا) التحقي الــوطين  حت
 ١١٢٧انتـهاكا للقـرار    ال قد سافر خـارج أنغـوال  نغوأل التام لالستقالل
 النغــــوألالتــــام  لالســــتقالالــــوطين ل حتــــادالوأن قــــوات ا) ١٩٩٧(

 التدريبا عسكريا ومسـاعدة عسـكرية وأسـلحة مـن خـارج أنغـو       تلقت
  )؛١٩٩٣( ٨٦٤ انتهاكا للقرار

العـــــام أن يقـــــدم يف موعـــــد  مـــــنيألإىل ايطلـــــب   - ١٥  
يتـيح جمللـس    تقريرا شامال ١٩٩٨وفمرب تشرين الثاين/ ن ٢٣يتجاوز  ال
وتقـدمي توصـيات    المسـتقب  الاملتحدة يف أنغـو  ممألالنظر يف دور ا منألا

  ه؛أعال ١٣تتعلق بطرق حتسني تنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
حتطـم الطـائرة املدنيـة     ءإزايعرب عـن قلقـه العميـق      - ١٦  

ر عـن وقـوع خسـائر يف    الـذي أسـف   الأنغـو  يف جنالالروسية يف منطقة م
أن جتــري، دون تــأخري، حتقيقــا وافيــا  الكومــة أنغــوهيــب حبوي رواح،ألا

ــة أن تســاعد يف ذلــك،  العــن أســباب حتطــم الطــائرة، ويطلــب مــن    بعث
التـام   لالسـتق الالـوطين ل  حتادالبدي ايويصر على أن  ،ءقتضاالحسب ا

  تعاونه الكامل مع هذه اجلهود؛ النغوأل
  سألة قيد نظره الفعلي.أن يبقي امليقرر   - ١٧  
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 ١٩٩٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٣املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١٢١٣): القرار ٣٩٥١(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٣٩٥١يف اجللســـــــ ــانون  ٣، املعقـــــــ كـــــــ
كان قد مت التوصـل  وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨األول/ديسمرب 

الســابقة، دعــا الــرئيس (البحــرين)، اجمللــس  إليــه يف مشــاورات
املشـاركة يف  بناء على طلبـها، إىل   ،، ممثلة أنغوالمبوافقة اجمللس

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلا ب، املناقشة
وكان معروضا على أعضاء اجمللس تقرير األمني العـام    

تشـرين   ٢٣بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال املـؤرخ       عن 
مـــن قـــرار  ١٥، املقـــدم عمـــال بـــالفقرة ١٩٩٨الثـــاين/نوفمرب 

يف  األمـني العـام  والحظ . )١٦٨()١٩٩٨( ١٢٠٢ن جملس األم
ــر ــة     هتقري ــة السياســية والعســكرية واألمني ــدهور احلال ــاد ت ازدي

العامة يف البلد. وأشار إىل أن احلـوار قـد توقـف بـني احلكومـة      
يونيتا. وقـال إن اآلليـات املشـتركة، مبـا     ووبني السيد سافيميب 

اصــل تتو فيهــا اللجنــة املشــتركة، متوقفــة عــن العمــل، كمــا      
ــه نتيجــة      ــائال إن ــة عســكرية. وأضــاف ق االســتعدادات ملواجه

تستطيع البعثة، يف الواقـع، االضـطالع مبعظـم املهـام      لذلك، ال
ــة       ــادة تنشــيط عملي ــاق إع ــدو آف ــها، وتب ــة ضــمن واليت الداخل
الســالم قامتــة. وأخــرب األمــني العــام اجمللــس أن ممثلــه اخلــاص مل  

مـع السـيد سـافيميب،    يزل متعذرا عليه إقامة اتصاالت مباشـرة  
وقد تصـبح الوسـائل السياسـية مسـتحيلة متامـا، بسـبب القـرار        
الذي اختذته اجلمعية الوطنية مؤخرا بإلغاء القـانون الـذي ميـنح    

أنـــه مـــع أن الســـيد وذكـــر الســـيد ســـافيميب مركـــزا خاصـــا.  
ســافيميب ويونيتــا مســؤوالن أساســا عــن املــأزق الــراهن، فــإن   

س مــن املــرجح أن خيــدم رفــض أي اتصــاالت وحــوار معــه لــي 
بالرغم مـن عـدم وجـود أي    وقضية السالم واملصاحلة الوطنية. 

تقــدم، ينبغــي أن يظــل اجملتمــع الــدويل قائمــا بــدوره بغيــة ثــين   
بنـاء   ،الطرفني قدر اإلمكان عن العـودة إىل احلـرب. وقـال إنـه    

__________ 

)١٦٨(  S/1998/1110.  

على ذلك، يقترح متديد والية البعثة لفترة قصرية أخرى تصل 
على أساس أنه إذا خرجت احلالة األمنيـة عـن   إىل ثالثة أشهر، 

زمام السيطرة، سيعرض األمر فورا علـى جملـس األمـن ويقـدم     
  توصيات أخرى، منها انسحاب البعثة.

رئــــيس اجمللــــس انتبــــاه وّجــــه ويف اجللســــة نفســــها،   
األعضاء إىل مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي والربتغـال  

  .)١٦٩(والواليات املتحدة
ــت ممث   ــو    وقالـ ــافيميب، وهـ ــاس سـ ــوال إن جونـ ــة أنغـ لـ

أصـبح أكثـر صـفاقة يف     املسؤول األول عن احلالة الراهنـة، قـد  
ــدة.   ــم املتحــ ــه لألمــ ــدويل  فازدرائــ ــانون الــ ــهاك للقــ فــــي انتــ

ــا بأخــذ       ــاح العســكري ليونيت ــام اجلن وبروتوكــول لوســاكا، ق
عضــوا مــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة بــأنغوال رهــائن يف  ١٥

مع رفضـه السـماح لطـائرات األمـم املتحـدة       بايلندو وأندولو،
بـــاهلبوط وإجـــالء هـــؤالء األشـــخاص. وحثـــت اجمللـــس علـــى 
االنضمام إىل حكومة أنغوال يف إدانة هذه األعمال املارقة الـيت  
ترتكب ضـد أفـراد األمـم املتحـدة. وقالـت إنـه للحيلولـة دون        
حـدوث حــاالت مشـاهبة، توصــي احلكومـة األنغوليــة بتجميــع    

تتطلـب  البعثة يف مناطق خاضـعة لسـلطة احلكومـة.     باقي أفراد
أي وآخــر أعمــال احتــاد يونيتــا ردا قويــا مــن اجملتمــع الــدويل.    

تقـــدم أحـــرز يف العمليـــة ميكـــن أن يعـــزى مباشـــرة إىل فـــرض 
حكومـة أنغـوال علـى أن تقـوم     وتصـر  جزاءات األمم املتحدة. 

ــاذ      ــود إلنفـ ــاعفة اجلهـ ــاء مبضـ ــا األعضـ ــدة ودوهلـ ــم املتحـ األمـ
ءات ضـد سـافيميب وجيشـه اخلـاص ملـنعهم مـن احلصـول        اجلزا

على العتاد العسكري واملوارد املالية. ودعت جملس األمـن إىل  
منــع مجيــع خطــوط اتصــال احتــاد يونيتــا وحظــر نقــل مجيــع        
معدات االتصال إليه. ودعت كـذلك إىل جتميـد أصـول احتـاد     
 يونيتا. وقالت إنه جيب أيضـا تنفيـذ اجلـزاءات املتعلقـة بالسـفر     
علــى حنــو أكثــر فعاليــة. وأكــدت جمــددا قــرار حكومتــها بعــدم 

__________ 

)١٦٩(  S/1998/1135.  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 408 
 

القيام بأية اتصاالت جديدة، على أي مستوى، مـع سـافيميب،   
حكومتــها تؤيــد توصــية جملــس األمــن بتمديــد واليــة وقــال إن 

البعثة لفترة ثالثة أشـهر. ولكنـها شـددت علـى أن بعثـة األمـم       
هنايــة. وأعربــت املتحــدة ال ميكنــها البقــاء يف أنغــوال إىل مــا ال  

املمثلة عن إمياهنا القوي بأن احلكومـة بإمكاهنـا وال بـد هلـا، يف     
املستقبل القريـب، وهـي تعمـل مـع جلنـة جتديـد يونيتـا واألمـم         
املتحــدة، أن ختتــتم رمسيــا وهنائيــا تطبيــق بروتوكــول لوســاكا.  

كــي وقالــت إن احلكومــة ســتتطلع حينئــذ إىل جملــس األمــن      
ــام بوت   وكــول لوســاكا ويصــادق علــى   يصــدر نصــا يقــر باختت

  .)١٧٠(سحب بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال
رح مشروع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نفسها، طُ  

ــرار  واعُتمــــد  ويف )، ١٩٩٨( ١٢١٣باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :نصه يلي  ما

  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 ٨٦٤رات الالحقة ذات الصلة، وخباصة القـرارات  ومجيع القرا ١٩٩١

) ١٩٩٧( ١١٢٧ ، و١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب  ١٥) املـــــؤرخ  ١٩٩٣(
) املــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣، و ١٩٩٧آب/أغســــــطس  ٢٨املــــــؤرخ 

  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢
التزامـه الثابـت باحملافظـة علـى وحـدة أنغـوال        وإذ يعيد تأكيـد   

  وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
وبروتوكـول  “ اتفاقات السـلم ”على أمهية سريان  وإذ يشدد  

لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة باعتبارها الركيـزة األساسـية   
  لعملية السلم،

عــدم تنفيــذ االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام   وإذ يــدين بقــوة  
ألنغوال للمهام املتبقية من بروتوكول لوساكا، ال سيما جتريد قواته مـن  

والتعاون تعاونا كـامال يف بسـط إدارة الدولـة فـورا ودون     السالح متاما 
  قيد أو شرط على مجيع أحناء اإلقليم الوطين،

إزاء عـدم رد قائـد االحتـاد الـوطين      وإذ يعرب عن بـالغ قلقـه    
تشـرين األول/أكتـوبر    ٦لالستقالل التام ألنغوال على الرسـالة املؤرخـة   

العـــام واملتضـــمنة واملوجهـــة إليـــه مـــن املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   ١٩٩٨
مقترحــــات بشــــأن إحيــــاء عمليــــة الســــلم وعلــــى الرســــالة املؤرخــــة  

__________ 

)١٧٠(  S/PV.3951 ٣و  ٢، الصفحتان.  

ــدول     ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٢٤ ــة ال ــه مــن وزراء خارجي ــة إلي واملوجه
ــون فيهــا اختــاذ       ــيت يطلب ــذ بروتوكــول لوســاكا وال ــة لتنفي ــثالث املراقب ال

  خطوات ال رجعة فيها صوب إقرار السلم،
ثـر اخلطـري املترتـب مـن     إزاء األ وإذ يعرب عـن قلقـه الشـديد     

الناحيــة اإلنســانية علــى اجلمــود الــذي يكتنــف عمليــة الســلم وتــدهور    
  األحوال األمنية،

تشــــرين  ٢٣يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  
  ،١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

أن السبب الرئيسـي يف األزمـة يف أنغـوال ويف     يؤكد  - ١  
دم امتثـال قيـادة االحتـاد    عـ هـو  اجلمود الذي يكتنف حاليا عملية السلم 

الوطين لالستقالل التام ألنغوال يف بايلوندو اللتزاماهتـا املنصـوص عليهـا    
وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمـن ذات  “ اتفاقات السلم”يف 

الصلة، ويطالب بأن ميتثل االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال فـورا    
ــه وخباصــة جتريــ   ــة شــروط اللتزامات ــا   ودون أي ــه مــن الســالح متام د قوات

والتعاون تعاونا كامال يف بسط إدارة الدولـة فـورا ودون قيـد أو شـرط     
  على مجيع أحناء اإلقليم الوطين؛

بانسـحاب االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام       يطالب  - ٢  
ألنغــوال فــورا مــن األراضــي الــيت عــاود احتالهلــا مــن خــالل أعمــال         

  عسكرية أو أي أعمال أخرى؛
بقيادة االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال  هيبي  - ٣  

التعاون بصورة كاملة وفورية مع بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال      
ــادة االحتــاد      ــدو، وحيّمــل قي ــدولو وبايلون ــة مــن أن ــراد البعث يف ســحب أف
الوطين لالستقالل التام ألنغـوال يف بايلونـدو مسـؤولية كفالـة سـالمتهم      

  وأمنهم؛
عــدم إمكــان حــل الــرتاع يف أنغــوال بالســبل    يؤكــد  - ٤  

العســكرية، ويهيــب حبكومــة أنغــوال واالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام   
ألنغـــوال التعـــاون بصـــورة كاملـــة مـــع املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام،   

يشمل تيسري اتصاالته مع مجيع العناصر اليت تؤدي أدوارا رئيسية يف  مما
  اسا حلل األزمة بالوسائل السلمية؛تنفيذ بروتوكول لوساكا، التم

على أمهيـة بقـاء املمثـل اخلـاص لألمـني العـام        يشدد  - ٥  
على اتصال مع مجيع عناصر االحتاد الوطين لالستقالل التـام ألنغـوال يف   
لوانـدا بغيــة إنعــاش عمليـة الســلم الــيت أصـاهبا اجلمــود وتشــجيع االحتــاد    

إىل حـــزب سياســـي الـــوطين لالســـتقالل التـــام ألنغـــوال علـــى التحـــول 
  حقيقي؛

أمهيــة تعزيــز سـيادة القــانون واحتــرام حقــوق   يؤكـد   - ٦  
اإلنسان، مما يشمل توفري احلماية الكاملة جلميع املواطنني األنغـوليني يف  
مجيــع أحنــاء اإلقلــيم الــوطين، ال ســيما ممثلــي مجيــع األحــزاب السياســية   

  وأعضائها؛
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ر إزاء اســتمرار تــدهو  اإلعــراب عــن قلقــه   يكــرر  - ٧  
احلالــة اإلنســانية، وخباصــة ازديــاد عــدد املشــردين داخليــا ازديــادا كــبريا 
وتزايــد نشــاط إعــادة زرع األلغــام، ويهيــب حبكومــة أنغــوال، واالحتــاد   
الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال بوجــه خــاص، ضــمان ســالمة وحريــة 
حركـة مجيــع املــوظفني الــدوليني العـاملني يف امليــدان اإلنســاين دون قيــد   

ــة يف    شــ أو رط، والتعــاون بصــورة تامــة مــع املنظمــات اإلنســانية الدولي
إيصال املساعدة الغوثية الطارئة إىل السكان املتضـررين، ووقـف نشـاط    
ــق     ــانون املتعلـ ــدويل والقـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــرام القـ ــام، واحتـ زرع األلغـ

  بالالجئني وحقوق اإلنسان؛
وغريهـا   اجملتمع الدويل على توفري املوارد املالية حيث  - ٨  

من املوارد مبا يسمح باستمرار تقدمي املسـاعدة الغوثيـة الطارئـة للفئـات     
  الضعيفة يف أنغوال؛

مجيع الدول األعضاء على دعـم عمليـة السـلم     حيث  - ٩  
ــدابري املتخــذة ضــد      يف أنغــوال عــن طريــق التنفيــذ الكامــل والفــوري للت

 ٨٦٤قــرارات االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال والــواردة يف ال  
ــن  ١٩٩٨( ١١٧٣ )، و١٩٩٧( ١١٢٧)، و ١٩٩٣( ــرب عــ )، ويعــ

اســتعداده للنظــر يف اختــاذ خطــوات داعمــة مناســبة وفقــا للتوصــيات        
  أدناه؛ ١٣الواردة يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

شـــباط/فرباير  ٢٦متديـــد واليـــة البعثـــة حـــىت  يقـــرر  - ١٠  
ني العــام الداعيــة إىل   ، ويؤيــد التوصــية الــواردة يف تقريــر األمــ     ١٩٩٩

ــا        ــا، تبع ــة وتشــكيل قوهت ــديل نشــر البعث ــام، حســب االقتضــاء، بتع القي
  لألحوال األمنية ولقدرهتا على تنفيذ واليتها؛

بأنه جيـوز لألمـني العـام أن يرجـع إىل اجمللـس      يسلّم   - ١١  
بتوصيات أخرى فيما يتصل بالبعثـة علـى    ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦قبل 

  على أرض الواقع؛ ضوء األحوال األمنية
إزاء أمـــن أفـــراد البعثـــة  يعـــرب عـــن قلقـــه املتزايـــد  - ١٢  

وحرية حركتهم يف مجيع أحناء أنغوال، ويهيب حبكومة أنغوال، واالحتاد 
  الوطين لالستقالل التام ألنغوال بوجه خاص، كفالة سالمتهم؛

إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم يف موعـــــد  يطلـــــب   - ١٣  
تقريرا عن حالة عملية السلم  ١٩٩٩/يناير كانون الثاين ١٥يتجاوز  ال

ودور األمــم املتحــدة يف أنغــوال وواليتــها مســتقبال، وعــن تشــكيل قــوة  
ــا، ويكــرر        ــام املســندة إليه ــهوض بامله ــى الن ــدرهتا عل ــة يف ضــوء ق البعث

تشـــــرين  ١٥) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٢الطلـــــب الـــــوارد يف قـــــراره 
ــوبر  ــق ب   ١٩٩٨األول/أكت ــا يتعل ــدمي توصــيات فيم ــة  بتق الوســائل التقني

وغريها من الوسائل اليت ميكن هبا للدول األعضاء تنفيـذ التـدابري املشـار    
  أعاله بشكل أفضل؛ ٩إليها يف الفقرة 

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٤  
  

 ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ٢٣املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٩٦٠(اجللسة 

كــــــــانون  ٢٣ة يف عقــــــــود، امل٣٩٦٠يف اجللســــــــة   
كان قد مت التوصـل  وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨األول/ديسمرب 

الســابقة، دعــا الــرئيس (البحــرين)، اجمللــس  إليــه يف مشــاورات
املشـاركة يف  بناء على طلبـها، إىل   ،مبوافقة اجمللس، ممثلة أنغوال

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلا ب، املناقشة
لــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل ا  
  :)١٧١(عن اجمللس

يعــرب جملــس األمــن عــن اســتيائه للتــدهور اخلطــري للحالــة يف    
أنغوال ويدعو إىل وقف القتال فورا. ويؤكد مـن جديـد التزامـه الثابـت     

  باحلفاظ على وحدة أنغوال وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية.
عـن عـدم   ويكرر جملس األمـن تأكيـد أن املسـؤولية األساسـية       

حتقيق السالم يف أنغـوال تقـع بوضـوح علـى عـاتق قيـادة االحتـاد الـوطين         
فانتهاك يونيتا املتواصل، بقيادة السـيد  لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا). 

ــات الســالم وبروتوكــول       ــا مبوجــب اتفاق ــاس ســافيميب، اللتزاماهت جون
تصـلة  لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة، وخاصة االلتزامات امل

بتجريد قواهتا من السالح بصـورة كاملـة، وبسـط اإلدارة احلكوميـة يف     
  كامل اإلقليم الوطين، يقوض بشكل خطري عملية السالم.

ودون شــروط ويطالــب جملــس األمــن يونيتــا بــأن متتثــل فــورا     
اللتزاماهتا، ويكرر تأكيد أن استتباب السالم الـدائم يف أنغـوال ال ميكـن    

ق تســـوية سياســـية، تســـتند إىل االتفاقـــات    أن يتحقـــق إال عـــن طريـــ  
  والقرارات ذات الصلة.

وحيــث جملــس األمــن يف هــذا الصــدد حكومــة أنغــوال ويونيتــا    
على التعاون الكامل مع املمثل اخلاص لألمني العام، مبـا يف ذلـك تيسـري    
اتصاالته جبميع األطراف اليت هلا أمهية أساسـية يف إحيـاء عمليـة السـالم     

ــذ  ــة وتنفي ــه للتصــرحيات   بروتوكــول لوســاكا  املتوقف ــرب عــن قلق . ويع
العلنية اليت يوجه فيها اللوم إىل األمم املتحدة عن تـدهور احلالـة األمنيـة    
يف البلد يف اآلونة األخـرية. ويكـرر اجمللـس تأكيـد دعمـه الكامـل لبعثـة        

شباط/فرباير  ٢٦مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال اليت مددت واليتها إىل 
د علــى أن حكومــة أنغــوال، الــيت أيــدت متديــد تلــك        ، ويشــد ١٩٩٩

الوالية، ويونيتا، ملزمتان كلتامها بضمان سالمة مـوظفي البعثـة وحريـة    
  تنقلهم.

__________ 

)١٧١(  S/PRST/1998/37.  
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ويعرب جملس األمـن عـن بـالغ قلقـه لتـدهور احلالـة اإلنسـانية          
ــا عــن تيســري     يف أنغــوال ويؤكــد مســؤولية حكومــة أنغــوال وقيــادة يونيت

ساعدة اإلنسـانية، وضـمان سـالمة العـاملني يف     اجلهود املبذولة لتقدمي امل
علـى وجـه    ،جمال املساعدة اإلنسانية وحرية تنقلهم، وإتاحة االضطالع

ناحيـة مـن   السرعة، بتقييم مستقل الحتياجات السـكان املـدنيني يف أي   
أحناء البلد، حسب االقتضاء. ويعرب اجمللس أيضـا عـن القلـق إزاء حمنـة     

والنساء وكبار السن واملشـردين داخليـا،   أضعف الفئات، مثل األطفال 
  املعرضني للخطر بشكل خاص وحيتاجون إىل محاية خاصة.

وحيث جملس األمن حكومة أنغوال وقيادة يونيتـا علـى ضـمان      
االحتــرام الكامــل للقــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون الالجــئني وحقــوق  

  اإلنسان.
ل والفـوري  ويشدد جملس األمن على احلاجة إىل التنفيذ الكام  

ــواردة يف القــرارات    ــا وال ) ١٩٩٣( ٨٦٤للتــدابري املفروضــة علــى يونيت
ــؤرخ  ــبتمرب  ١٥املــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧، و ١٩٩٣أيلول/ســــ ) املــــ

 حزيـران/  ١٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣، و ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٨
نقلتــه التقــارير مــؤخرا مــن  ويعــرب عــن شــديد قلقــه ملــا. ١٩٩٨يونيــه 

مـا يتعلـق منـها باألسـلحة واملـاس، ويعلـن        انتهاك هذه التدابري، وخاصة
  اعتزامه متابعة هذه التقارير.

ويعرب جملس األمن عن بالغ قلقه للتقارير اليت تفيـد بإسـقاط     
طائرات فوق املناطق اليت تسيطر عليها يونيتا، ويطالب مجيع األطـراف  
ــة التحقيــق يف هــذه     ــا، بالتعــاون الكامــل يف عملي املعنيــة، وخاصــة يونيت

  دث وخاصة يف مصري أطقم الطائرات وركاهبا.احلوا
  .هذه املسألة قيد نظره الفعليوسيبقي جملس األمن   

  
 ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٨( ١٢١٩): القرار ٣٩٦٢  (اجللسة
كــــــــانون  ٣١، املعقــــــــودة يف ٣٩٦٢يف اجللســــــــة   

كان قد مت التوصـل  وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٨األول/ديسمرب 
الســابقة، دعــا الــرئيس (البحــرين)، اجمللــس  إليــه يف مشــاورات

املشـاركة يف  بناء على طلبـها، إىل   ،مبوافقة اجمللس، ممثلة أنغوال
  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلا ب، املناقشة

ــاه اجمللــس إىل  وّجــه ويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
اجمللــس  عــد يف خــالل مشــاورات   أُكــان قــد  مشــروع قــرار  

باإلمجـــاع بوصــفه القـــرار  ، واعتمــده  )١٧٢(لســابقة للمجلـــس ا
  :نصه ما يليويف )، ١٩٩٨( ١٢١٩

  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
ومجيـــع القـــرارات الالحقـــة ذات الصـــلة، وال ســـيما القـــرارين  ١٩٩١
 ١٢١٣و  ١٩٩٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٥) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٢

  ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٣) املؤرخ ١٩٩٨(
كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣إىل بيان رئيسه املـؤرخ   وإذ يشري  
١٩٩٨،  

، بأشد هلجـة، إزاء حتطـم الطـائرة التابعـة     وإذ يعرب عن قلقه  
واختفاء طائرات أخـرى، كمـا أوردت    ٨٠٦لألمم املتحدة يف رحلتها 

حتاد الوطين لالستقالل التـام  األنباء، فوق األراضي اليت يسيطر عليها اال
  ألنغوال،

ــالغ قلقــه    - ١   إزاء مصــري ركــاب وطــاقم   يعــرب عــن ب
التابعة لألمم املتحدة، ويسوؤه عـدم التعـاون غـري املفهـوم      ٨٠٦الرحلة 

يف توضيح ظروف هذه املأساة ويف السماح بالتعجيل بإيفاد بعثـة حبـث   
  وإنقاذ تابعة لألمم املتحدة؛

اد الـــوطين لالســـتقالل التـــام   قائـــد االحتـــ  يطالـــب   - ٢  
بأن يستجيب على الفـور لنـداءات األمـم     ،ألنغوال، السيد ج. سافيميب

املتحــدة، وأن يضــمن األمــن والســبيل الضــروريني للبحــث عــن ركــاب 
ــاة         ــد احلي ــى قي ــون عل ــا ال يزال ــذين رمب ــا أعــاله ال احلــوادث املشــار إليه

طين لالستقالل التـام  وإنقاذهم يف األراضي اليت يسيطر عليها االحتاد الو
ألنغوال، وأن يقدم املسـاعدة الالزمـة يف هـذا الصـدد، ويهيـب حبكومـة       

  أنغوال إبداء التعاون الضروري وفاء اللتزامها املعلن بالقيام بذلك؛
ــاد حـــوادث  يعـــرب عـــن قلقـــه الشـــديد   - ٣   إزاء ازديـ

ــاء، فــوق األراضــي الــيت يســيطر     اختفــاء الطــائرات، كمــا أوردت األنب
  الحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال؛عليها ا

عدم اختاذ إجراءات فعالـة ملعرفـة مصـري طـاقم      يدين  - ٤  
أعاله، ويطالب بإجراء حتقيـق   ٣وركاب الطائرة املشار إليها يف الفقرة 

ــع اجلهــات      ــب جبمي ــذه احلــوادث، ويهي ــوري يف ه دويل موضــوعي وف
م ألنغوال، تسهيل إجـراء  املعنية، وال سيما االحتاد الوطين لالستقالل التا

  هذا التحقيق؛
عــن نيتــه تقيــيم مــدى امتثــال هــذا القــرار يف  يعــرب  - ٥  

، واختــاذ إجــراء، حســب ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ١١موعــد أقصــاه 
  االقتضاء، وفقا لألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة؛

__________ 

)١٧٢(  S/1998/1238.  
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ضــرورة امتثــال التــدابري املتخــذة   يؤكــد مــن جديــد   - ٦  
ــرارات    ضــد االحتــا  ــواردة يف الق ــوال وال ــام ألنغ ــوطين لالســتقالل الت د ال

 ١١٢٧، و ١٩٩٣أيلول/ســــــــــبتمرب  ١٥) املــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤
ــؤرخ ١٩٩٧( ــطس  ٢٨) املــــ ) ١٩٩٨( ١١٧٣و  ١٩٩٧آب/أغســــ

، واملفروضـة مبوجـب الفصـل السـابع     ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢املؤرخ 
  من امليثاق؛
  ي.أن يبقي املسألة قيد نظره الفعل يقرر  - ٧  

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــاير   ١٢املقـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٩كـ

  )١٩٩٩( ١٢٢١): القرار ٣٩٦٥(اجللسة 
جمللـــــس األمـــــن، املعقـــــودة يف    ٣٩٦٥يف اجللســـــة   

كـان قـد   وفقـا للتفـاهم الـذي     ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ١٢
ــه يف مشــاورات اجمللــس  ــرئيس   مت التوصــل إلي الســابقة، دعــا ال

بنـاء علـى    ،ثلـي أنغـوال والربتغـال   (الربازيل)، مبوافقة اجمللس، مم
ق احلـ دون أن يكـون هلمـا   ب، املشاركة يف املناقشةطلبهما، إىل 

  التصويت.يف 
الـرئيس انتبـاه األعضـاء إىل    وّجـه  ويف اجللسة نفسـها،    

مشروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد الروسـي والربازيـل والربتغـال        
  .)١٧٣(وغابون وفرنسا وكندا وماليزيا وناميبيا

، فقـال  قبـل التصـويت   ل الواليـات املتحـدة  وتكلم ممثـ   
ــدة ملشــروع القــرار هــذا     إن الواليــات املتحــدة ستصــوت مؤي
ــالغ علــى مصــري طــاقمي وركــاب الطــائرتني     بســبب قلقهــا الب
اللتني أسقطتا مؤخرا فوق أنغوال. وقال إن بلـده يـدعو بشـدة    
ــة       ــع بعث ــل م ــاون الكام ــا إىل التع ــوال واحتــاد يونيت ــة أنغ حكوم

ويني. اقاذ ومـع التحقيـق يف هـذين احلـادثني املأسـ     البحث واإلن
ــد  ــال إن وف ــد وق ــك، منشــغل بشــأن جــانبني مــن    بل ه، مــع ذل

مالءمـة اإلشـارة إىل   وشـكك يف  جوانب مشروع القرار هذا، 
يسـعى إىل اإلذن   الفصل السابع، حيـث أن مشـروع القـرار ال   

ــام بعمــل إنفــاذي دويل جديــد،    إىل انشــغال وفــد مشــريا بالقي
يســاء فهــم هــذه اإلشــارة علــى أهنــا خطــوة يف هــذا   لــئاله بلــد

__________ 

)١٧٣(  S/1999/27.  

ــده يشــكك يف احلكمــة مــن وراء      ــال أيضــا إن وف االجتــاه. وق
ــا، فقــد      النظــر يف فــرض جــزاءات علــى االتصــاالت مــع يونيت
أظهـرت األســابيع الثالثـة األخــرية األمهيــة البالغـة للــتمكن مــن    
االتصال سريعا بيونيتـا فيمـا يتعلـق بعمليـات البحـث واإلنقـاذ       

الشـــواغل اإلنســـانية األخـــرى. وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأن  و
ــق        ــذا الصــراع اجلــاري هــو عــن طري ــد حلــل ه الســبيل الوحي

ــه  املفاوضــات،  ــائال إن ــق    ق ــق تســوية عــن طري ــن يتســىن حتقي ل
يف واملفاوضات بدون القدرة على االتصـال جبميـع األطـراف.    

هــذا الســياق، جيــب أن يتنــاول التقريــر الــذي يطلبــه مشــروع   
يفيــــة احلفــــاظ علــــى هــــذه االتصــــاالت جبميــــع      القــــرار ك
  .)١٧٤(األطراف
، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،   نفسها ويف اجللسة  

ــرار   يف )، و١٩٩٩( ١٢٢١واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  نصه:يلي   ما

  إن جملس األمن،    
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
 ١١٩٦لة، وخباصـة القـرارين   ومجيع قراراته الالحقـة ذات الصـ   ١٩٩١

) ١٩٩٨( ١٢١٩و  ١٩٩٨أيلول/ســـــــبتمرب  ١٦) املـــــــؤرخ ١٩٩٨(
  ، ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٣١املؤرخ 

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣إىل بيان رئيسه املـؤرخ   وإذ يشري  
١٩٩٨ ،  

إلسـقاط طـائرة ثانيـة مسـتأجرة تابعـة       عن سخطه وإذ يعرب  
طر عليه االحتاد الوطين لالسـتقالل  لألمم املتحدة فوق اإلقليم الذي يسي

التام ألنغوال مبا يصل معـه عـدد الطـائرات الـيت فقـدت يف هـذه املنطقـة        
  إىل ست طائرات يف األشهر األخرية،  

ــه    ــالغ قلقـ ــاقمي   وإذ يعـــرب عـــن بـ ــاب وطـ ــري ركـ إزاء مصـ
الطــائرتني املــذكورتني أعــاله، وعــن عميــق أســفه للخســائر يف األرواح  

  حداث، املتكبدة يف هذه األ
على أن هذه اهلجمات ضد أفـراد يعملـون بالنيابـة     وإذ يؤكد  

  عن األمم املتحدة غري مقبولة وال ميكن تربيرها أيا كان مرتكبها،  
__________ 

)١٧٤(  S/PV.3965  ٢الصفحة.  
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ــام      وإذ يشــجب   ــتقالل الت ــوطين لالس ــاد ال ــاون االحت ــدم تع ع
ألنغــوال يف توضــيح ظــروف هــذه األحــداث املفجعــة الــيت وقعــت فــوق 

لسماح بإرسال بعثة األمم املتحـدة للبحـث   إقليم خاضع لسيطرهتا ويف ا
  واإلنقاذ على الفور،  

الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  مبوجــــــب الفصــــــل وإذ يتصــــــرف  
  املتحدة، األمم

إسقاط الطائرتني املستأجرتني لألمـم املتحـدة،    يدين  - ١  
ويعرب عن اسـتيائه لفقـدان طـائرات جتاريـة أخـرى يف ظـروف مريبـة،        

  ات اإلرهابية هذه؛  ويطالب بالوقف الفوري جلميع اهلجم
على إقرار احلقيقة حول ظروف  عزمه يؤكد جمددا  - ٢  

إسقاط الطائرتني املدنيتني املستأجرتني لألمـم املتحـدة وفقـدان طـائرات     
جتارية أخرى يف ظروف مريبة فوق اإلقلـيم الـذي يسـيطر عليـه االحتـاد      

ن الوطين لالستقالل التام ألنغوال وعلى حتديـد املسـؤولية عـن ذلـك، مـ     
خــالل حتقيـــق دويل فـــوري وموضــوعي يف هـــذه األحـــداث املفجعـــة،   
ويكـــرر توجيـــه ندائـــه إىل مجيـــع املعنـــيني، وال ســـيما االحتـــاد الـــوطين   
لالســتقالل التــام ألنغــوال، مــن أجــل التعــاون بصــورة كاملــة يف إجــراء   

  التحقيق وتيسريه؛  
إىل أن زعيم االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام     خيلص  - ٣  
الســيد جونــاس ســافيميب، مل ميتثــل للمطالــب الــواردة يف قــرار  ألنغــوال،
  )؛ ١٩٩٨( ١٢١٩اجمللس 

أن يتعـاون زعــيم االحتــاد الــوطين   يعيـد تأكيــد طلبــه   - ٤  
لالستقالل التام ألنغوال، السيد جونـاس سـافيميب، علـى الفـور وحبسـن      

وا من املـوت يف احلـوادث املـذكورة    جننية، يف البحث عمن حيتمل أهنم 
  ه وإنقاذهم؛  أعال

ــة الــيت اختــذهتا حكومــة    يرحــب  - ٥   ــاإلجراءات العملي ب
أنغــوال ملتابعــة االلتــزام الــذي تعهــد بــه رئــيس أنغــوال للمبعــوث اخلــاص  

ــني العــام يف   بشــأن التعــاون الــذي    ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير   ٦لألم
ــاذ،        ــود للبحــث واإلنق ــن جه ــه م ــا تبذل ــم املتحــدة فيم ســيقدم إىل األم

  واصلة تقدمي هذا التعاون؛  ويشجعها على م
منظمــة الطــريان املــدين الــدويل أن تقــدم   إىل يطلــب  - ٦  

كل دعم ممكن للتحقيق يف تلك احلوادث حاملـا تسـمح الظـروف علـى     
أرض الواقــع بــذلك، وحيــث الــدول األعضــاء ذات القــدرة واخلــربة يف    
 جمال التحقيق على أن تقدم إىل األمـم املتحـدة املسـاعدة يف التحقيـق يف    

  تلك احلوادث فور طلبها؛  
التزام الدول األعضاء باالمتثـال للتـدابري    علىيشدد   - ٧  

ــواردة يف      ــام ألنغــوال وال ــوطين لالســتقالل الت ــى االحتــاد ال املفروضــة عل
ــرارات  ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤القـــــ ــبتمرب  ١٥) املـــــ ، ١٩٩٣أيلول/ســـــ

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧ و  ١١٧٣، و ١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٢٨) املـــ
  ؛ ١٩٩٨زيران/يونيه ح ١٢) املؤرخ ١٩٩٨(

ــهاكات   عــن اســتعداده  يعــرب  - ٨   ــارير االنت ــة تق ملتابع
أعـاله والختـاذ إجـراءات لتعزيـز تنفيـذ       ٧للتدابري املشار إليها يف الفقـرة  

ــدابري إضــافية، مبــا يف ذلــك يف جمــال      ــدابري، وللنظــر يف فــرض ت هــذه الت
ن تعــده االتصــاالت الســلكية والالســلكية، اســتنادا إىل التقريــر املقــرر أ  

) حبلـــول ١٩٩٣( ٨٦٤جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار      
ــباط/فرباير  ١٥ ــات     ١٩٩٩شـ ــات واملنظمـ ــربة اهليئـ ــى خـ ــادا علـ اعتمـ

  املختصة، مبا يف ذلك االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية؛  
أعاله  ٨رئيس اللجنة املشار إليها يف الفقرة  يشجع  - ٩  

ة الوحدة األفريقية واجلماعة اإلمنائية للجنوب على أن يتشاور مع منظم
ــرة       ــدابري املشــار إليهــا يف الفق ــذ الت ــز تنفي  ٧األفريقــي بشــأن ســبل تعزي

  أعاله؛  
    أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  

ــؤرخ   ــرر امل ــاير   ٢١املق (اجللســة  ١٩٩٩كــانون الثاين/ين
  ): بيان من الرئيس٣٩٦٩
كــــــــانون  ٢١دة يف املعقــــــــو ،٣٩٦٩لســــــــة اجليف   

مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
 الــرئيس (الربازيــل)،دعــا ، ســابقةاجمللــس الإليــه يف مشــاورات 

ملشـاركة يف  إىل امبوافقة اجمللس، ممثل أنغوال، بنـاء علـى طلبـه،    
  التصويت.يف ق احلدون أن يكون له باملناقشة 
ألمـني العـام عـن    وكان معروضـا علـى اجمللـس تقريـر ا      

كــانون   ١٧بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال، املــؤرخ      
ــاير  ــال بــالقرار    ،١٩٩٩الثاين/ين ــدم عم ) ١٩٩٨( ١٢١٣املق
األمـني العـام   وقـال   .)١٧٥(البعثـة وواليتـها مسـتقبال    بشأن دور

األحداث اليت طرأت يف األشهر القالئـل املاضـية   يف تقريره إن 
م يف أنغـوال قـد اهنـارت، وأن    أثبتت بوضـوح أن عمليـة السـال   

البلد يف حالـة حـرب. ويف ضـوء مـا أعـرب عنـه الطرفـان مـن         
عزم على اختبار حظوظهما يف ميدان القتال، واسـتمرار سـوء   
احلالة األمنيـة، وعجـز البعثـة عـن االضـطالع بواليتـها، أصـبح        
مــن الواضــح بشــكل متزايــد، يف الوقــت الــراهن، أن الظــروف 

__________ 

)١٧٥(  S/1999/49. 
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م املتحـدة بـدور مفيـد حلفـظ السـالم يف      اليت تسمح بقيام األمـ 
أنغوال مل يعد هلـا وجـود. وفضـال عـن ذلـك، أبلغـت حكومـة        
أنغــوال األمــم املتحــدة بأهنــا ال تعتــزم تأييــد متديــد فتــرة عمــل    

بعد واليتها احلالية. وعالوة على ذلـك، مل تتخـذ    البعثة إىل ما
 حركة يونيتا أية مبادرة جدية لتجديـد االتصـاالت املفيـدة مـع    
األمم املتحدة أو استئناف تنفيذ األحكام الرئيسية لربوتوكـول  
ــابعتني    لوســاكا. وفيمــا يتعلــق باإلســقاط املفتــرض لطــائرتني ت
ــد     ــرميتني بأشـ ــاتني اجلـ ــام هـ ــدة، أدان األمـــني العـ ــم املتحـ لألمـ
العبارات، وأعرب عـن دهشـته لعـدم اكتـراث الطـرفني وعـدم       

ئرتني. وعّبـر عـن   تعاوهنما مع األمم املتحـدة فـور سـقوط الطـا    
ضرورة إجراء حتقيق شامل يف احلادثني وحتديـد هويـة مـرتكيب    

ــة.   ــاده  وهــذه اجلرمي ــأعــرب عــن اعتق ــم  ب ــراقيب األم ــة م أن بعث
ــار ســوى       ــذه الظــروف خي ــا يف ه ــيس هل ــوال ل املتحــدة يف أنغ

نغــوال، والشــروع يف إعــادة أمواصــلة خفــض وجودهــا داخــل 
منتظمـة كمـا طلبـت    موظفي األمم املتحدة وممتلكاهتـا بصـورة   

ــة ذلــك. وأكــد أن األمــم املتحــدة مســتعدة      ــة األنغولي احلكوم
ــاعدة مجيـــع    ــها ذلـــك، ملسـ ألداء دور سياســـي، إذا طلـــب منـ

لتوصــل إىل حــل ســلمي.   علــى ااألطــراف املعنيــة يف أنغــوال   
وعليه، فإنه يعتزم تعيني أحد كبار املسؤولني مبعوثا خاصـا لـه   

وذكـر أن عنصـر حقـوق     يف أنغوال، يكون مقره يف نيويـورك. 
اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحـدة يف أنغـوال ينبغـي أن يسـتمر     
يف أنشطته، رهنا مبوافقة الطرفني األنغوليني وتوافر الضـمانات  

  األمنية املرضية.
عقـب مشـاورات،   ، ، أدىل الـرئيس نفسها ويف اجللسة  

  :)١٧٦(بالبيان التايل نيابة عن اجمللس
زعـه إزاء التـدهور اخلطـري يف احلالـة     ج يعرب جملس األمن عن  

السياسية والعسكرية يف أنغوال. ويؤكد من جديد اعتقاده بأنه ال ميكن 
ــة بالوســائل العســكرية وحيــث      ــدائم واملصــاحلة الوطني ــق الســالم ال حتقي
حكومة أنغوال وبوجـه خـاص االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال        

__________ 

)١٧٦(  S/PRST/1999/3.  

أســـاس اتفاقـــات الســـالم،  (يونيتـــا) علـــى اســـتئناف حـــوار بنـــاء علـــى
ــن ذات الصــلة مــن أجــل        وبروتوكــول لوســاكا وقــرارات جملــس األم
التوصــل إىل حــل ســلمي للــرتاع وجتنيــب الشــعب األنغــويل املزيــد مــن    
احلرب واملعاناة. ويف هذا السياق يؤكـد اجمللـس مـن جديـد أن السـبب      

ية الرئيسي لألزمة يف أنغوال هو رفض يونيتا االمتثـال لألحكـام األساسـ   
لربوتوكول لوساكا، ويكرر تأكيد طلبه أن ميتثل يونيتا اللتزاماتـه بـرتع   
أسلحته، والسماح بامتداد اإلدارة احلكوميـة إىل األراضـي الـيت يسـيطر     

  عليها.  
ويشاطر جملس األمن األمني العام تقييمـه وآراءه بشـأن احلالـة      

كـانون   ١٧السياسية والعسكرية يف أنغوال الـواردين يف تقريـره املـؤرخ    
. ويربز مسامهة األمم املتحدة يف حتقيـق سـالم نسـيب    ١٩٩٩الثاين/يناير 

يف أنغوال خالل السنوات األربع املاضية. ويعرب عن أسفه العميق ألن 
احلالة السياسية واألمنية الراهنة يف البلـد وعـدم التعـاون، وال سـيما مـن      

قـد حـال دون    جانب يونيتا، مـع بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال      
  اضطالع البعثة بشكل تام بدورها الذي كُلفت به. 

ويشــدد جملــس األمــن علــى األمهيــة الكــبرية الــيت يعلقهــا علــى    
استمرار وجود متعدد التخصصـات لألمـم املتحـدة حتـت إشـراف ممثـل       
لألمني العام يف أنغوال، ويسـلم بـأن اسـتمرار هـذا الوجـود يعتمـد علـى        

ألمـم املتحـدة ويتطلـب موافقـة حكومـة أنغـوال       سالمة األفراد التـابعني ل 
وتعاون مجيـع املعنـيني. وهـو يف هـذا السـياق يهيـب حبكومـة أنغـوال أن         
توفر هذه املوافقة، وبيونيتـا أن يتعـاون تعاونـا كـامال. ويرحـب اجمللـس       

ينتويه األمـني العـام مـن التشـاور بشـكل عاجـل مـع حكومـة أنغـوال           مبا
  املتحدة وإبالغ اجمللس هبذا الشأن.  بشأن حتقيق هذا الوجود لألمم 

ويطلب جملس األمن مرة أخرى إىل الدول األعضاء أن تدعم   
عمليــة الســالم يف أنغــوال مــن خــالل التنفيــذ الكامــل والفــوري للتــدابري  

) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤املفروضـــة ضـــد يونيتـــا الـــواردة يف القـــرارات 
 آب/ ٢٨) املـــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧و  ١٩٩٣أيلول/ســـــــبتمرب  ١٥

ــطس  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣و  ١٩٩٧أغســــــ ــران/  ١٢) املــــــ حزيــــــ
، ويؤكــد مــن جديــد اســتعداده الختــاذ اخلطــوات الالزمــة ١٩٩٨ يونيــه

لتعزيز تنفيذ هذه التدابري على أساس التوصيات الواردة يف الفـرع رابعـا   
  . ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٧من تقرير األمني العام املؤرخ 

ميق إزاء ما للرتاع مـن تـأثري   ويعرب جملس األمن عن قلقه الع  
على الشعب األنغويل من الناحية اإلنسانية. وحيث اجملتمع الـدويل علـى   
دعـــم حكومـــة أنغـــوال يف إجنــــاز مســـؤوليتها األساســـية عـــن تــــوفري       
ــذا اخلصــوص حيــث       ــويل، ويف ه االحتياجــات اإلنســانية للشــعب األنغ

ــداء اإلنســاين املوحــ     ــى أن متــول بســخاء الن ــدول األعضــاء عل ــام ال د لع
مــن أجــل أنغــوال. ويطلــب إىل مجيــع املعنــيني أن يوافقــوا علــى    ١٩٩٩

أنشــطة املســاعدة اإلنســانية الــيت تضــطلع هبــا األمــم املتحــدة، ويتعــاونوا  
معها على أساس مبدأي احلياد وعدم التمييز، وأن يضمنوا أمـن وحريـة   
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م مـن  تنقل األفراد العاملني يف الشؤون اإلنسانية، ويكفلوا تأمني مـا يلـز  
ــرا وحبــرا.      ــوفر الســوقيات بشــكل مالئــم وآمــن، ب ســهولة الوصــول وت
ــع املعنــيني علــى التعــاون مــع أنشــطة حقــوق اإلنســان الــيت      وحيــث مجي
تضــطلع هبــا األمــم املتحــدة، والــيت تســاعد علــى إرســاء األســاس الــالزم 

  للسالم الدائم واملصاحلة الوطنية.  
  لفعلي.  وسُيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره ا  

  
(اجللسـة   ١٩٩٩شـباط/فرباير   ٢٦املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٢٩): القرار ٣٩٨٣
ــة اجليف    ــودة يف  ،٣٩٨٣لســ ــباط/فرباير  ٢٦املعقــ شــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الـــرئيس (كنـــدا)، مبوافقـــة دعـــا ســـابقة، اجمللـــس المشـــاورات 
ملشـاركة  إىل اعلى طلبـهما،  اجمللس، ممثلي أنغوال وزامبيا، بناء 

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلما بيف املناقشة 
 ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــهنفســها ويف اجللســة  

تقريــر األمــني العــام عــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال 
، املقــدم وفقــا لطلــب جملــس ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٦املــؤرخ 

 كـانون الثاين/ينـاير   ٢١املـؤرخ  األمن الوارد يف بيانه الرئاسـي  
ــوال بشــأن     القاضــي ب ،)١٧٧(١٩٩٩ ــة أنغ ــع حكوم التشــاور م

 .)١٧٨(اســـتمرار وجـــود متعـــدد التخصصـــات لألمـــم املتحـــدة 
وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن حكومــة أنغــوال أبلغــت  
ممثله اخلاص أن حضـورا متعـدد التخصصـات متواصـال لألمـم      

وأن ظــروف اإلبقــاء علــى  املتحــدة يف أنغــوال لــيس ضــروريا،  
وجود البعثة مل تعد قائمة. وأعربت احلكومـة عـن رأي مفـاده    
أنـــه ينبغـــي لألمـــم املتحـــدة أن تواصـــل أنشـــطتها مـــن خـــالل 
الوكـــاالت املتخصصـــة بتنســـيق مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة  
اإلمنائي. وأكدت أيضا أهنا ال تعارض تعيني ممثل لألمني العـام  

نيويـورك االتصـاالت مـع حكومـة      ميكنه أن يقـيم انطالقـا مـن   
  أنغوال لرصد تطور احلالة يف البلد.  

__________ 

)١٧٧(  S/PRST/1999/3.  
)١٧٨(  S/1999/202. 

، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس  نفسها ويف اجللسة  
ــرار   ــد  إىل مشــروع ق ــان ق ــس    ك ــد خــالل مشــاورات اجملل أُع

  .)١٧٩(السابقة
، وجه الرئيس كذلك انتباه اجمللـس  نفسها ويف اجللسة  

ــة   ــالة مؤرخــ ــباط/فرباير  ١٢إىل رســ ــة إىل  ١٩٩٩شــ موجهــ
ــة املنشــأة عمــال بقــرار   الرئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس    لجن

 ،)١٨٠() بشــأن احلالــة يف أنغــوال  ١٩٩٣( ٨٦٤جملــس األمــن  
بشـأن   ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ١٢حييل هبا تقريرا مؤرخـا  

املفروضـــة علـــى االحتـــاد الـــدويل مـــن أجـــل   زاءاتتنفيـــذ اجلـــ
ــا).     ــوال (يونيت ــام ألنغ ــه االســتقالل الت ــاه أيضــا إىل  االنووج تب

موجهــة إىل األمــني   ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٨رســالة مؤرخــة  
شـباط/فرباير   ٢٠ورسـالة مؤرخـة    ،)١٨١(العام من ممثل أنغـوال 

 ،)١٨٢(موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل زامبيـا     ١٩٩٩
ــة بشـــأن    ــاءات األنغوليـ ــا صـــحفيا ينفـــي االدعـ ــا بيانـ حييـــل هبـ

ــدعم الســــ    ” ــال الــ ــا يف إرســ ــلطات زامبيــ ــاركة ســ وقي مشــ
  .“والعسكري إىل الدكتور جوناس سافيميب داخل أنغوال

ــوال أن      ــة يف أنغـ ــر اإلدارة اإلقليميـ ــر نائـــب وزيـ وذكـ
حكومة أنغوال تعتقد أنه لو كان هنـاك مزيـد مـن االلتـزام مـن      
ــال       ــة أشــد صــرامة لرصــد االمتث ــدويل، وآلي جانــب اجملتمــع ال

درة جلزاءات األمم املتحدة، لكان قد جرى بسرعة إبطـال القـ  
ــه املســلحة، وعنــد ذلــك     العســكرية للســيد ســافيميب وجمموعت
تصبح الظروف مؤاتية إلعادة إرساء السالم يف أنغوال. وذكـر  

ال تعتقد أن هناك نوايـا حسـنة لـدى أي بلـد     حكومة بلده أن 
 “اإلسـهامات ”يتصرف بشكل خيتلف عما ذكر. فمثـل هـذه   

مـــة لـــن تكـــون مفيـــدة إال إذا متـــت بالتنســـيق التـــام مـــع حكو
__________ 

)١٧٩(  S/1999/203. 

)١٨٠(  S/1999/147. 

)١٨١(  S/1999/166. 

)١٨٢(  S/1999/182. 
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أنغــوال. ووجــه نــداء إىل البلــدان اجملــاورة ألنغــوال لكــي تقطــع  
كــل االتصــاالت مــع الســيد ســافيميب وأن تتوقــف عــن تقــدمي  
مجيــع أشــكال الــدعم الســوقي الــيت متكنــه مــن شــن احلــرب يف 

احلكومـة األنغوليـة تعتقـد    فقـال إن  أنغوال. أما بالنسبة لزامبيا، 
الراهنــة ســتحفز   اعتقــادا راســخا بــأن املســاعي الدبلوماســية    

السلطات الزامبية على أن تزداد تنبها ويقظـة يف منـع اسـتمرار    
اســتخدام األراضــي الزامبيــة كنقطــة عبــور لشــحنات العتــاد       
العسكري والسوقي اليت حيتاج إليها السـيد سـافيميب يف محلتـه    

ــه    العســكرية.  ــاده الراســخ بأن نتيجــة إطــار  وأعــرب عــن اعتق
ــة ا  ــد بـــني احلكومـ ــاون اجلديـ ــدة،  التعـ ــم املتحـ ــة واألمـ ألنغوليـ

اختـــاذ تـــدابري جديـــدة وأشـــد صـــرامة لعـــزل الســـيد ســـيجري 
    .)١٨٣(سافيميب وحتييده

وذكــر ممثــل زامبيــا أن الغــرض مــن بيانــه هــو تســجيل   
الشواغل اليت تساور حكومـة بلـده حيـال املـزاعم الـيت رددهتـا       
ــوقي    ــدم الـــدعم السـ ــا تقـ ــا أن زامبيـ ــة أنغـــوال ومفادهـ حكومـ

. وأشـــار إىل أن أنغـــوال أصـــدرت يونيتـــا ركـــةوالعســـكري حل
هتديــدات بشــن حــرب ضــد زامبيــا وضــد املؤيــدين املزعــومني  

. وأعرب عن استغراب بلـده مـن تكـرار هـذه املـزاعم      حركةلل
ــق فيهــا علــى حنــو       ــد جــرى التحقي ــالرغم مــن أن معظمهــا ق ب
مشترك مع أنغوال. وباإلضـافة إىل ذلـك، أرسـل جملـس األمـن      

فروضـة علـى يونيتـا، وأرسـلت منظمـة      رئيس جلنة اجلزاءات امل
الوحــدة األفريقيــة مســاعد األمــني العــام للشــؤون السياســية       
للتحقيــق يف تلــك املــزاعم، وأظهــرت مجيــع التحقيقــات بــراءة  
ــات املســتمرة، وجهــت       ــك، وبســبب االهتام ــع ذل ــا. وم زامبي
زامبيا دعوة إىل األمني العام لكـي يرسـل مـرة أخـرى بعثـة إىل      

 تلك املزاعم. وأكـد جمـددا أن سـلوك يونيتـا     زامبيا للتحقيق يف
يف هذا الصدد غري مقبول إطالقـا، وقـد أدانتـه زامبيـا. غـري أن      
بروتوكول لوساكا، على الرغم من العقبات الراهنـة، ال يـزال   

__________ 

)١٨٣(  S/PV.3983 ٣ و ٢، الصفحتان. 

ميثــل اإلطــار األفضــل للتوصــل إىل تســوية ســلمية للصــراع يف   
راغ أنغوال. ولذلك ينبغي أال يدخر جهد لكفالة عـدم إجيـاد فـ   

يؤدي إىل تدهور احلالة األمنية يف منطقة أفريقيـا اجلنوبيـة دون   
اإلقليمية. ومن شأن هذه احلالة أن تؤثر سلبيا على أمن بلـده.  
وأعرب أيضـا عـن القلـق الـذي ينتـاب حكومـة زامبيـا مـن أن         
هــذه االدعــاءات اخلطــرية تــأيت يف وقــت بلغــت فيــه جهودهــا   

ــة الكونغــو الدميقر  ــة.  للوســاطة يف مجهوري ــة متقدم ــة مرحل اطي
مـــن شـــأن هـــذه االدعـــاءات، بالتـــايل، أن تقـــوض  أكـــد أن و

ــو    ــة الكونغـــــ ــراع يف مجهوريـــــ ــا يف الصـــــ ــاطة زامبيـــــ وســـــ
  .)١٨٤(الدميقراطية

، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،   نفسها ويف اجللسة  
يف مــا )، و١٩٩٩( ١٢٢٩واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

    نصه:يلي 
  إن جملس األمن،    
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  تأكيــدإذ يعيــد   
 ٨٦٤ومجيــع قراراتــه الالحقــة ذات الصــلة ال ســيما القــرارات   ١٩٩١

) ١٩٩٧( ١١٢٧، و ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب  ١٥) املـــــؤرخ  ١٩٩٣(
) املــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣، و ١٩٩٧آب/أغســــــطس  ٢٨املــــــؤرخ 

) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١٢١٩، فضال عن قراريه ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢
ــمرب   ٣١ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢١و  ١٩٩٨كــــ ) املــــ
  ، ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٢

ــري   ــؤرخني   وإذ يشـ ــه املـ ــاين رئيسـ ــانون األول/ ٢٣إىل بيـ  كـ
  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢١و  ١٩٩٨ديسمرب 

باحملافظة على سيادة أنغوال وسالمتها  وإذ يعيد تأكيد التزامه  
  اإلقليمية،  
أن السـبب الرئيسـي للحالـة الراهنـة يف      مـن جديـد   وإذ يؤكد  

أنغوال هو عدم امتثال االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال بزعامـة       
“ اتفاقــــات الســــلم”الســــيد جونــــاس ســــافيميب اللتزاماتــــه مبوجــــب 

  وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة،  
ار إزاء مــا ختلفــه احلالــة الراهنــة مــن آثــ  عــن قلقــه وإذ يعــرب  

  إنسانية على السكان املدنيني يف أنغوال،  
__________ 

 .٥إىل  ٣ ت، الصفحاع نفسهاملرج  )١٨٤(
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أن التوصــل إىل ســالم دائــم ومصــاحلة  مــن جديــد وإذ يؤكــد  
ــة ال ميكــن أن يتحقــق إال بالوســائل الســلمية، وإذ يعيــد يف هــذا       وطني

وبروتوكـول لوسـاكا وقـرارات    “ اتفاقـات السـلم  ”الصدد تأكيد أمهية 
  جملس األمن ذات الصلة،  

م األمم املتحـدة يف إحـالل سـالم نسـيب     إسها أمهية وإذ يؤكد  
يف أنغــوال علــى مــدى الســنوات األربــع املاضــية، وإذ يعــرب عــن أســفه  
العميق ألن احلالـة السياسـية واألمنيـة الراهنـة يف البلـد متنـع بعثـة مـراقيب         
األمــم املتحــدة يف أنغــوال مــن االضــطالع بالــدور املنــوط هبــا علــى حنــو   

  كامل،  
ئـــيس مجهوريـــة أنغـــوال املؤرخـــة برســـالة ر علمـــا وإذ حيـــيط  

  واملوجهة إىل األمني العام،  ١٩٩٩شباط/فرباير  ١١
بـأن اسـتمرار وجـود األمـم املتحـدة يف       رأيـه  تأكيـد  وإذ يعيد  

أنغـــوال ميكـــن أن يســـهم بدرجـــة كـــبرية يف حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة، 
ــى       وإذ ــوال للحصــول عل ــة أنغ ــع حكوم ــة م يالحــظ املشــاورات اجلاري

  ن الترتيبات العملية هلذا الوجود،موافقتها بشأ
  شــــباط/ ٢٤عــــام املــــؤرخ يف تقريــــر األمــــني ال وقــــد نظــــر  

  ،١٩٩٩فرباير 
بأن والية بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف     حييط علما  - ١  

  ؛١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦أنغوال تنتهي يف 
مـن   ٣٣و  ٣٢التوصيات الواردة يف الفقرتني  يؤيد  - ٢  

بشـــأن تصـــفية  ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ٢٤ؤرخ تقريـــر األمـــني العـــام املـــ
  تقنيا؛  البعثة

أنه رغم انتهاء والية البعثة يظل اتفـاق مركـز    يؤكد  - ٣  
الصـلة الـواردة فيـه،     القوات املنطبق عليها ساريا، عمال باألحكـام ذات 

  إىل حني مغادرة آخر عناصر البعثة أنغوال؛
أن يواصــل عنصــر حقــوق اإلنســان يف البعثــة   يقــرر  - ٤  

  شطته الراهنة خالل فترة التصفية؛أن
ــاة اتصــال مــع     يطلــب  - ٥   إىل األمــني العــام أن يعــني قن

حكومة أنغوال ريثما تنتهي املشاورات معها فيمـا يتعلـق بشـكل وجـود     
  األمم املتحدة يف أنغوال يف املستقبل؛

جبميــع األطــراف املعنيــة التعــاون مــع أنشــطة   يهيــب  - ٦  
ع هبا األمم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم     املساعدة اإلنسانية اليت تضطل

الوطين ألنغوال على أساس مبدأي احلياد وعـدم التمييـز، وكفالـة األمـن     
  وحرية احلركة لألفراد املضطلعني بتقدمي املساعدة اإلنسانية؛

إزاء عـدم إحـراز تقـدم يف    يعرب عـن قلقـه العميـق      - ٧  
تني التــابعتني لألمــم  التحقيقــات املتعلقــة بإســقاط الطــائرتني املســتأجر    

املتحدة وفقدان طائرات جتاريـة أخـرى يف ظـروف مريبـة فـوق املنـاطق       

الــيت ختضــع لســيطرة االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال، ويكــرر  
ــوطين      ــاد الـ ــة االحتـ ــة وخاصـ ــراف املعنيـ ــع األطـ ــه إىل مجيـ ــددا دعوتـ جمـ

اء حتقيـق  لالستقالل التام ألنغوال مـن أجـل التعـاون التـام وتسـهيل إجـر      
  دويل فوري وموضوعي بشأن هذه احلوادث؛

التوصـــــيات الـــــواردة يف التقريـــــر املـــــؤرخ   يؤيـــــد  - ٨  
واملقـدم مـن جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال         ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢

)، ويؤكـــد جمـــددا اســـتعداده الختـــاذ خطـــوات  ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
التــام ألنغــوال لتــدعيم التــدابري املتخــذة ضــد االحتــاد الــوطين لالســتقالل  

ــرارات   ــواردة يف القـ  ١١٧٣) و ١٩٩٧( ١١٢٧) و ١٩٩٣( ٨٦٤الـ
)، ويهيــــب جبميــــع الــــدول األعضــــاء تنفيــــذ هــــذه التــــدابري   ١٩٩٨(

  كامال؛  تنفيذا
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٩  

  
(اجللســـــة  ١٩٩٩أيار/مـــــايو  ٧املقـــــرر املـــــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٣٧): القرار ٣٩٩٩
 ١٩٩٩و أيار/مــاي ٧املعقــودة يف  ،٣٩٩٩لســة اجليف   

ــه يف مشــاورات  كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي   مت التوصــل إلي
الـرئيس (غـابون)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي      دعا سابقة، اجمللس ال

ملشـاركة يف املناقشـة   إىل اأنغوال والربتغال، بناء علـى طلبـهما،   
التصـويت. وأعـاد جملـس األمـن     يف ق احلـ دون أن يكون هلما ب
كــــانون  ١٧راج التقريــــر الســــابق لألمــــني العــــام املــــؤرخ إد

بشأن بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال     ١٩٩٩الثاين/يناير 
  .)١٨٥(يف جدول أعماله

ــاه اجمللــس إىل   نفســها ويف اجللســة   ــرئيس انتب ، وجــه ال
ــة يف أنغــوال  رســالتني شــباط/فرباير  ١٢مــؤرختني  بشــأن احلال

ــايو  ٤ و ــوايل ١٩٩٩أيار/مـ ــى التـ ــيس  علـ ــوجهتني إىل رئـ ، مـ
قرار الجملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـ  

ــل هب )،١٩٩٣( ٨٦٤ ــة مــحيي ــر اللجن ونــص إطــار   )١٨٦(ا تقري
ــع    ــرباء لتتبــ ــا اخلــ ــطلع هبــ ــاهيمي للدراســــات الــــيت سيضــ مفــ
ــنفط    ــدادات الـ ــلحة وإمـ ــار باألسـ ــال االجتـ ــهاكات يف جمـ االنتـ

__________ 

)١٨٥(  S/1999/49 .يف هذا الفصل. ٣٩٦٩وقائع اجللسة  وانظر أيضا  
)١٨٦(  S/1999/147.  
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حتاد الوطين من أجـل  واالجتار باملاس وكذلك حركة أموال اال
  .)١٨٧(االستقالل التام ألنغوال (يونيتا)

ــاه اجمللــس إىل   نفســها ويف اجللســة   ــرئيس انتب ، وجــه ال
ــرار   ــروع قـ ــد  مشـ ــان قـ ــاورات   كـ ــالل مشـ ــد خـ ــس أُعـ اجمللـ

ــابقة ــرح و .)١٨٨(السـ ــرار طُـ ــروع القـ ــويت واعمشـ ــد ُتللتصـ مـ
  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٩( ١٢٣٧باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،ألمنإن جملس ا  
ــد     ــد تأكيـ ــراره إذ يعيـ ــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قـ ــار/  ٣٠) املـ أيـ
ســـــيما  الصـــــلة، وال ومجيـــــع قراراتـــــه الالحقـــــة ذات ١٩٩١ مـــــايو

ــرارات ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤ القـــــ ــبتمرب  ١٥) املـــــ ، ١٩٩٣أيلول/ســـــ
ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٧ و  ١١٧٣ ، و١٩٩٧آب/أغســـــطس  ٢٨) املـــ
 ١٢٢٩، وكــذلك القــرار ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ١٢) املــؤرخ ١٩٩٨(
  ،١٩٩٩شباط/فرباير   ٢٦) املؤرخ ١٩٩٩(

باحلفاظ على سيادة أنغوال وسـالمتها   وإذ يعيد تأكيد التزامه  
  اإلقليمية،
أن السـبب الرئيسـي لألزمـة الراهنـة يف      وإذ يؤكد من جديـد   

أنغوال هو رفض االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، بزعامـة السـيد   
 “اتفاقات السـلم ”ه املقررة مبوجب جوناس سافيميب، االمتثال اللتزامات

  الصلة، وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات
ــانية الـــيت تلحـــق  وإذ يعـــرب عـــن جزعـــه    مـــن اآلثـــار اإلنسـ

  بالسكان املدنيني يف أنغوال من جراء األزمة احلالية،
إزاء التقارير اليت تفيد بتزويد االحتـاد   وإذ يؤكد قلقه الشديد  

التـــام ألنغـــوال باملســـاعدات العســـكرية، مبـــا فيهـــا  الـــوطين لالســـتقالل 
  املرتزقة،

يف التوصــيات الــواردة يف الفــرع الرابــع مــن تقريــر  وقــد نظــر   
بشأن حتسـني تنفيـذ    ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٧األمني العام املؤرخ 

التدابري املفروضة على االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، وقـد أيـد   
دة يف تقريــر جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   التوصــيات الــوار

  ،١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤
بالتوصيات الواردة يف مرفق رسالة رئـيس اللجنـة    وإذ يرحب  

  ،١٩٩٩أيار/مايو  ٤) املؤرخة ١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بالقرار 
  

__________ 

)١٨٧(  S/1999/509.  
)١٨٨(  S/1999/521.  

  ألف
وال أن السالم الدائم واملصاحلة الوطنية يف أنغـ  يؤكد  - ١  

ميكــن حتقيقهمــا إال مــن خــالل تســوية سياســية للــرتاع، ويؤكــد مــن   ال
  وبروتوكول لوساكا؛“ اتفاقات السلم”جديد، يف هذا الصدد، أمهية 

ــة جملــس      يرحــب  - ٢   ــيس جلن ــزم رئ ــيت يعت ــارات ال بالزي
ــالقرار   ــأة عمـــال بـ ــا إىل أنغـــوال  ١٩٩٣( ٨٦٤األمـــن املنشـ ــام هبـ ) القيـ
ــة األخــرى ويؤ  ــدان املعني ــارات ملناقشــة ســبل    والبل ــام بتلــك الزي ــد القي ي

حتســني تنفيــذ التــدابري املفروضــة علــى االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام   
  أدناه؛ ٥ألنغوال واحملددة يف الفقرة 

  بـــاء
أنــه نتيجــة لــرفض االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام  وإذ يقــرر  

 “ســـلماتفاقـــات ال”ألنغـــوال االمتثـــال اللتزاماتـــه املنصـــوص عليهـــا يف 
الصــلة، مــا برحــت  وبروتوكــول لوســاكا وقــرارات جملــس األمــن ذات 

ــدوليني        ــن الـ ــلم واألمـ ــدا للسـ ــكل هتديـ ــوال تشـ ــة يف أنغـ ــة الراهنـ احلالـ
  املنطقة،  يف

ــه     ــهاكات    وإذ يؤكــد قلق ــوع انت ــد بوق ــيت تفي ــارير ال إزاء التق
للتدابري املتعلقة باألسلحة والعتـاد املتصـل هبـا والـنفط واملـاس واألصـول       

ــام     امل ــدابري املفروضــة ضــد االحتــاد الــوطين لالســتقالل الت اليــة، وهــي الت
ــرارات    ــواردة يف القـ ــوال والـ ) ١٩٩٧( ١١٢٧ ) و١٩٩٣( ٨٦٤ألنغـ

)، وإذ يتصــرف، يف هــذا الســياق، مبوجــب الفصــل  ١٩٩٨( ١١٧٣ و
  السابع من ميثاق األمم املتحدة،

للوضع املتدهور يف أنغـوال،   يعرب عن شديد أسفه  - ٣  
جع أساسا إىل رفض االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال،      الذي ير

بزعامــة الســيد جونــاس ســافيميب، االمتثــال اللتزاماتــه املقــررة مبوجــب    
ــلم ” ــات السـ ــن     “اتفاقـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــاكا وقـ ــول لوسـ وبروتوكـ

  الصلة؛ ذات
االعتـداءات املسـتمرة العشـوائية الـيت يرتكبـها       يدين  - ٤  

الل التــام ألنغــوال ضــد ســكان أنغــوال املــدنيني،  االحتــاد الــوطين لالســتق
  سيما يف مدن هوامبو وكويتو وماالنغي؛  وال

التــزام مجيــع الــدول األعضــاء باالمتثــال التــام  يؤكــد  - ٥  
للتدابري املفروضة على االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، والواردة 

  )؛١٩٩٨( ١١٧٣) و ١٩٩٧( ١٢٧) و ١٩٩٣( ٨٦٤يف القرارات 
ــد  - ٦   ــالقرار      يؤي ــة املنشــأة عمــال ب ــيس اللجن رســالة رئ

، ويقـرر إنشـاء   ١٩٩٩أيار/مايو  ٤) ومرفقها املؤرخني ١٩٩٤( ٨٦٤
ــرة      ــق، وذلــك لفت فريقــي اخلــرباء املشــار إليهمــا يف تلــك الرســالة واملرف

  قدرها ستة أشهر مع إسناد الوالية التالية هلما:
راء زيـارات  القيام من خالل عدة طرق من بينـها إجـ    (أ)  

ــهاك      ــارير املتصــلة بانت ــق يف التق ــة جبمــع املعلومــات والتحقي ــدان املعني للبل
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يتعلـق   التدابري املفروضة على االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال فيمـا  
بالسالح والعتاد ذي الصلة، والنفط واملنتجـات النفطيـة، واملـاس، وبنقـل     

نغوال كما يرد يف القـرارات ذات  ألأموال االحتاد الوطين لالستقالل التام 
  يشمل املرتزقة؛ الصلة، ومجع املعلومات عن املساعدات العسكرية، مما

الكشف عـن هويـة األطـراف الـيت تسـاعد وحتـرض         (ب)  
  على انتهاك التدابري سالفة الذكر؛

ــهاكات وحتســني      (ج)   ــدابري إلهنــاء تلــك االنت التوصــية بت
  تنفيذ التدابري سالفة الذكر؛

 ٨٦٤إىل رئيس اللجنة املنشأة عمال بـالقرار   لبيط  - ٧  
 ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٣١) أن يقدم إىل اجمللـس يف موعـد أقصـاه    ١٩٩٣(

تقريــرا مؤقتــا مــن فريقــي اخلــرباء بشــأن التقــدم احملــرز والنتــائج األوليــة    
والتوصيات، وأن يقدم يف غضون ستة أشهر من تشـكل فريقـي اخلـرباء    

  يات؛تقريرمها النهائي مشفوعا بتوص
جبميــــع الــــدول وهيئــــات األمــــم املتحــــدة  يهيــــب  - ٨  

املختصــة، وحســب االقتضــاء، األطــراف املعنيــة، ومــن بينــها املنظمــات  
واملؤسسات غري احلكومية أن تتعاون تعاونـا تامـا ويف حينـه مـع فريقـي      
اخلرباء على تسهيل تنفيذ واليتهما، وذلك بعدة طـرق مـن بينـها إتاحـة     

  ية فريقي اخلرباء؛املعلومات املتصلة بوال
ــة الــيت ســيقوم فيهــا     يهيــب  - ٩   ــدول املعني حبكومــات ال

فريقــا اخلــرباء بتنفيــذ واليتــهما أن تتعــاون معهمــا تعاونــا كــامال يف أداء 
يقدمــه فريقــا اخلــرباء مــن طلبــات  واليتــهما، مبــا يف ذلــك االســتجابة ملــا

للحصــول لــدى إجرائهمــا لتحقيقاهتمــا علــى األمــن واملســاعدة وســبل    
  وصول، مما يشمل:ال

اختاذ احلكومات املعنية أي تدابري الزمة لقيام فريقي   (أ)  
اخلرباء وأفرادمهـا بتنفيـذ مهامهمـا يف مجيـع أحنـاء أراضـيها، يف جـو مـن         

  احلرية التامة واالستقالل واألمن؛
قيــــام احلكومــــات املعنيــــة مبوافــــاة فريقــــي اخلــــرباء   (ب)  

) مبــا يف حوزهتــا ١٩٩٣( ٨٦٤رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  أو
  من معلومات يطلبها فريقا اخلرباء أو تكون الزمة ألداء واليتهما؛

كفالـــة حريـــة دخـــول فريقـــي اخلـــرباء وأفرادمهـــا        (ج)  
ــاط      أي ــا يف ذلـــك نقـ ــهما، مبـ ــروريا لعملـ ــه ضـ ــع يريانـ ــأة أو موقـ منشـ

  واملطارات؛  احلدود
يقي اختاذ تدابري مناسبة لكفالة سالمة وأمن أفراد فر  (د)  

اخلرباء، فضال عن توفري ضمانات االحتـرام التـام لسـالمة وأمـن وحريـة      
الشهود واخلـرباء وأي أشـخاص آخـرين يعملـون مـع فريقـي اخلـرباء يف        

  أداء واليتهما؛
كفالة حرية تنقل أفراد فريقـي اخلـرباء، مبـا يف ذلـك       (هـ)  

  حرية مقابلة أي شخص على انفراد، يف أي وقت، حسب اللزوم؛

الصـلة، مبقتضـى    ح االمتيـازات واحلصـانات ذات  من  (و)  
  أحكام االتفاقية العامة المتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا؛

ــه    - ١٠   ــن قلق ــرب ع ــق    يع ــال التحقي ــأخر يف أعم إزاء الت
كـــانون  ٢ و ١٩٩٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٦جـــرى يـــومي  فيمـــا

ــاير  ، مــن إســقاط طــائرتني مســتأجرتني لألمــم املتحــدة   ١٩٩٩الثاين/ين
ــيت       ــاطق ال ــوق املن ــة ف ــة أخــرى يف ظــروف مريب وفقــدان طــائرات جتاري
يســيطر عليهــا االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال داخــل أنغــوال،  
فضال عن حتطم الطائرة اليت تقل املمثل اخلاص لألمـني العـام إىل أنغـوال    
وعـــــددا آخـــــر مـــــن مـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة الـــــذي وقـــــع يـــــوم  

يف كــوت ديفــوار، ويكــرر نــداءه إىل مجيــع   ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٦
األطراف املعنية اليت تتعاون تعاونـا تامـا وأن تسـهل إجـراء حتقيـق دويل      

  فوري وموضوعي بشأن هذه احلوادث؛
  جيم

التوصية الواردة يف مرفق رسالة رئـيس اللجنـة    يؤيد  - ١١  
 ١٩٩٩أيار/مـــايو  ٤) املؤرخـــة ١٩٩٣( ٨٦٤املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

قــي اخلــرباء باعتبارمهــا وجهــا مــن أوجــه إنفــاق املنظمــة وأن    بــدعم فري
يكون ذلك من خالل صندوق استئماين تابع لألمـم املتحـدة ينشـأ هلـذا     
الغرض، ويطلب إىل األمني العام اختاذ اخلطوات الضرورية حتقيقـا هلـذه   

  الغاية، وحيث الدول على التربع هلذا الصندوق االستئماين؛
يــع األطــراف املعنيــة أن تتعــاون إىل مج نــداءه يكــرر  - ١٢  

مع األمم املتحدة فيمـا تقـوم بـه مـن أنشـطة لتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية         
ــز، تيســريا لتســليم املســاعدة        ــدم التميي ــاد وع ــدأي احلي ــى أســاس مب عل
اإلنسانية إىل مجيع من حيتاجوهنا يف مجيع أحناء أراضـي أنغـوال، وكفالـة    

  انية دون أي قيد أو شرط؛أمن وحرية تنقل أفراد املساعدة اإلنس
ــوي     - ١٣   ــن تأييـــده القـ ــرب عـ ــد مـــن    يعـ إلجـــراء مزيـ

ــل       ــوال بشــأن الشــكل املقب ــة أنغ ــام وحكوم املشــاورات بــني األمــني الع
  لوجود األمم املتحدة يف أنغوال؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٤  
وبعد التصويت، أعربـت ممثلـة الواليـات املتحـدة عـن        

وتقـديرها ملبـادرة رئـيس جلنـة اجلـزاءات املفروضـة        استحساهنا
علــى أنغــوال، الــذي سيســافر إىل بلــدان املنطقــة ملناقشــة ســبل   
ــا. ورحبــت أيضــا بإنشــاء     ــذ اجلــزاءات علــى يونيت حتســني تنفي
ــهاكات    ــق يف انتــــ ــة التحقيــــ ــوىل مهمــــ ــرباء تتــــ ــة خــــ أفرقــــ

  .)١٨٩(اجلزاءات
__________ 

)١٨٩(  S/PV.3999 ٢، الصفحة.  
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(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٩املقــــرر املــــؤرخ   
  يان من الرئيس): ب٤٠٠٧

ــة اجليف    ــودة يف  ،٤٠٠٧لســــ ــايو  ١٩املعقــــ أيار/مــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

السابقة، أدىل الرئيس (غابون) بالبيان التـايل  اجمللس  مشاورات
  :)١٩٠(نيابة عن اجمللس

جملس األمن بقوة العمل اإلجرامي الذي ارتكبـه االحتـاد    يدين  
أنغــوال التــام (يونيتــا) ضــد طــائرة جتاريــة مــن طــراز   الــوطين الســتقالل 

ــوف ــقطها يف  ٢٦ - أنتونــ ــايو  ١٢أســ ــن   ١٩٩٩أيار/مــ ــالقرب مــ بــ
يزال مصري ركاهبا األنغـوليني   لوزامبا وأخذ طاقهما الروسي رهائن وال

  جمهوال،
ملصري من كـانوا علـى مـنت     ويعرب جملس األمن عن بالغ قلقه  

باإلفراج الفوري وغري املشـروط عـن   الطائرة اليت مت إسقاطها، ويطالب 
أفراد الطاقم الروسي، ومجيع الرعايا األجانب اآلخرين الذين حيتمل أن 
يكون يونيتا حيتجزهم كرهائن يف أنغوال، كما يطالـب باحلصـول علـى    
معلومات عن مصري الركاب األنغـوليني، ويؤكـد حتمـل يونيتـا وزعيمـه      

  األشخاص.  أمن هؤالءالسيد جوناس سافيميب كامل املسؤولية عن 
جملس األمن حكومة أنغوال ومجيع األطـراف األخـرى    ويدعو  

املعنية إىل التعاون لكفالـة اإلفـراج عـن أفـراد الطـاقم الروسـي والتحقـق        
من مصري الركاب وأفراد طـاقم الطـائرة التجاريـة األخـرى الـيت فقـدت       

  يف ظروف غامضة فوق األراضي اليت يسيطر عليها يونيتا.
  جملس األمن املسألة قيد نظره الفعلي. وسيبقى  

  
 ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٢٩اليت أُجريت يف داوالت امل  

  )٤٠٢٧(اجللسة 
متوز/يوليــــــه  ٢٩املعقــــــودة يف  ،٤٠٢٧يف اجللســـــة    
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن البنــد املعنــون اجمللــس  مشــاورات
ــس   جلســة إحاطــة إع ” ــة جمل ــيس جلن ــدها رئ ــة يعق ــن  المي األم

 “) بشأن احلالـة يف أنغـوال  ١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بالقرار 
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    

__________ 

)١٩٠(  S/PRST/1999/14.  

ــة    ــالة مؤرخـ ــاه اجمللـــس إىل رسـ ــا) انتبـ ــه  ٢٨(ماليزيـ متوز/يوليـ
موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئـيس جلنـة جملـس     ١٩٩٩

وإىل تقريــر رئــيس اللجنــة   ٨٦٤ة عمــال بــالقرار األمــن املنشــأ
  .)١٩١(املرفق

وذكــر ممثــل كنــدا ورئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة   
ــال بــالقرار   أنــه مــن بــني املبــادئ الــيت تعمــل علــى        ٨٦٤عم

ــن       ــا إال ع ــة اجلــزاءات أن احلــرب ال ميكــن وقفه أساســها جلن
ــة تنــوي بــذل كــل مــا يف     طريــق احلــوار السياســي، وأن اللجن

للحــد مــن قــدرة احتــاد يونيتــا علــى مواصــلة خيــار         وســعها 
احلــرب. وهــدف اللجنــة هــو أن تــزود اجلــزاءات الــيت مل تكــن 
ــة حــــىت اآلن بأنيــــاب وخمالــــب وأن توضــــح جبــــالء أن    فعالــ

كلفـة. مث علـق علـى    تانتهاكات نظام اجلـزاءات مل تعـد بـدون    
اخلطــوات الــيت تتخــذها اللجنــة لتزويــد هــذه اجلــزاءات بــالقوة  

قامـت بزيـارتني إىل اخلـارج، وهـي     فقال إن اللجنـة  . والفعالية
بصدد اإلعالن عن إنشاء فريقَي خرباء. وقـد أسـفرت الرحلـة    

توصـية أوليـة أدرجـت يف التقريـر      ١٤األفريقية عن طائفة مـن  
ــة      ــه. ومشلــت التوصــيات إمكاني ــل حزيران/يوني ــدم يف أوائ املق

قامــة إيفــاد مــراقبني لرصــد تنفيــذ اجلــزاءات، ومقترحــا بشــأن إ 
ــة (إنتربــول)     ــة الدولي تعــاون وثيــق مــع منظمــة الشــرطة اجلنائي
وغريها من املنظمات الدولية. وتضمنت الرحلة أيضـا مناقشـة   

  .)١٩٢(مطولة للتطبيق الفعال للجزاءات ضد اجتار يونيتا باملاس
فرحبـوا  وأثناء املناقشة، حتدث العديد مـن املـتكلمني،     

علـى  وشـددوا  صـياته،  لتوتأييـدهم  عـن  وأعربوا بنهج الرئيس، 
  .)١٩٣(أمهية تعاون الدول يف تنفيذ اجلزاءات

__________ 

)١٩١(  S/1999/829.  
)١٩٢(  S/PV.4027 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
(الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ٧و  ٦ان ، الصـــــفحتاملرجـــــع نفســـــه  )١٩٣(

 ٨و  ٧(االحتـــــــاد الروســـــــي)؛ والصـــــــفحتان  ٧ والصـــــــفحة
 ٩و  ٨(ناميبيــــا)؛ والصــــفحتان   ٨(األرجنــــتني)؛ والصــــفحة  

(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ١٠و  ٩(الصني)؛ والصفحتان 
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ويف هنايــة اجللســة، حتــدث الــرئيس مــرة أخــرى، ورد    
  .)١٩٤(طروحةعلى بعض األسئلة امل

  
(اجللسـة   ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٤املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٤٠٣٦
ــة اجليف    ــودة يف  ،٤٠٣٦لسـ آب/أغســـطس  ٢٤املعقـ
ـــ  ١٩٩٩ ــاهم ال ــا للتفـ ــد مت الذي وفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

ــس  مشــاورات ــا الســابقة، اجملل ــرئيس دع ــا)ال ــة  ،(ناميبي مبوافق
ملشـاركة يف املناقشـة   إىل ااجمللس، ممثل أنغوال، بناء على طلبـه،  

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون له ب
، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة نفســها ويف اجللســة  
  :)١٩٥(عن اجمللس

إزاء تدهور احلالـة السياسـية    من عن بالغ قلقهيعرب جملس األ  
والعسكرية واإلنسانية يف أنغوال، ومعاناة املواطنني، والزيادة الكـبرية يف  
عدد املشردين داخليا الذي يتجاوز اآلن بكثري مليوين شخص، خبـالف  
العدد غري املعروف من املشردين داخليا يف املناطق اليت لـيس يف مقـدور   

  نية الوصول إليها حاليا.الوكاالت اإلنسا
أن السبب الرئيسي لألزمة الراهنـة   ويكرر جملس األمن تأكيد  

يف أنغوال هو عدم امتثال قيادة االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال     
(يونيتا) اللتزاماهتـا مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا، ويطالـب مـرة أخـرى        

جريـد املنـاطق الواقعـة    االحتاد بأن ميتثل فورا وبدون شروط اللتزاماتـه بت 
حتت سيطرته من السالح والسماح مبد نطـاق اإلدارة احلكوميـة إليهـا،    
ويؤكد من جديـد اعتقـاده بـأن احلـوار السياسـي هـو الوسـيلة الوحيـدة         

  للتوصل إىل السالم الدائم واملصاحلة الوطنية.
إزاء الظــروف احلرجــة الــيت  ويعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه     

ليـــا الـــذين يعـــانون مـــن عـــدم وجـــود األغذيـــة يعيشـــها املشـــردون داخ
ــن      ــك مـ ــري ذلـ ــة وغـ ــاحلة للزراعـ ــي الصـ ــئ واألراضـ ــة واملالجـ واألدويـ
الضروريات. ويعرب اجمللس أيضا عن قلقه الشـديد إزاء عـدد األطفـال    

__________ 

 ١١(غامبيـا)؛ والصـفحتان    ١١(فرنسا)؛ والصـفحة   ١١و  ١٠
 ١٢(غـــابون)؛ والصـــفحتان  ١٢(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ١٢و 
ــفحتان   ١٣ و ــرين)؛ والصـــــ ــلوفينيا)؛  ١٤و  ١٣(البحـــــ (ســـــ

  (ماليزيا). ١٥و  ١٤والصفحتان 
  .١٦إىل  ١٤، الصفحات املرجع نفسه  )١٩٤(
)١٩٥(  S/PRST/1999/26.  

الذين يعانون من سوء التغذية وإزاء تفشي األمراض مثل شلل األطفـال  
علــى امليــاه النقيــة   والتــهاب الســحايا بســبب عــدم إمكانيــة احلصــول      

واملرافق الصـحية، ويشـيد اجمللـس يف هـذا الصـدد بالعمـل املمتـاز الـذي         
تقوم به حكومة أنغوال ومنظومة األمـم املتحـدة يف إطـار مـا يبـذالن بـه       
من جهود ترمي إىل القضاء علـى األمـراض يف أنغـوال، ويعـرب اجمللـس      

فة مثل األطفال كذلك عن قلقه إزاء احملنة اليت تعيشها اجلماعات الضعي
والنســاء واملســنني واملعــوقني املعرضــة للخطــر بوجــه خــاص وحتتــاج إىل 

  مساعدة خاصة.
إزاء تزايـد تكلفـة املسـاعدة     يعرب جملس األمن عن قلقهكما   

اإلنسانية من جـراء اسـتمرار الصـراع يف أنغـوال. ويالحـظ عـدم كفايـة        
ملوحـد املشـترك   مستوى التربعات املقدمة على إثر نـداء األمـم املتحـدة ا   

، ويكـرر تأكيـد مناشـدته    ١٩٩٩بني الوكاالت مـن أجـل أنغـوال لعـام     
جلماعة املاحنني لكـي تسـهم بسـخاء ماليـا ومبسـاعدات عينيـة يف النـداء        
اإلنساين لتمكني الوكـاالت مـن التصـدي بفعاليـة للمحنـة الـيت يعيشـها        
املشــردون داخليــا. ويرحــب اجمللــس بــإعالن حكومــة أنغــوال عــن خطــة 

  ارئ للمساعدة اإلنسانية.طو
ألن اســتمرار الصــراع  ويعــرب جملــس األمــن أيضــا عــن قلقــه   

وانعدام إمكانية الوصول يعرضان للخطر قدرة الوكاالت على مواصـلة  
إيصال املساعدة للمحتاجني إليها. وحيث اجمللس حكومة أنغوال وبوجه 

يـا يف  خاص يونيتا على إتاحة إمكانية الوصول إىل مجيـع املشـردين داخل  
أنغوال، وتيسري عمل اآلليات الضرورية إليصال املسـاعدة اإلنسـانية إىل   
مجيع قطاعات السكان احملتاجة إليها يف كافة أحناء البلد. وحيث اجمللـس  

سيما يونيتا، على كفالـة سـالمة وأمـن وحريـة حركـة       كال الطرفني، ال
ــراد األمــ       ــيهم أف ــن ف ــاملني يف اجملــال اإلنســاين، مب ــراد الع م املتحــدة األف

واألفراد املرتبطون هبـا، الـذين يقـدمون املسـاعدة إىل املشـردين داخليـا.       
وحيــث اجمللــس بشـــدة علــى احتــرام مبـــدأ احليــاد والرتاهــة يف إيصـــال       
املساعدة. ويشيد اجمللس بالعزم والشجاعة اللذين أبـدامها أولئـك الـذين    

يف ذلــك  يعملــون علــى التخفيــف مــن املعانــاة اإلنســانية يف أنغــوال، مبــا  
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة 

  األمم املتحدة للطفولة، وغري ذلك من الوكاالت.
جملس األمن كال الطـرفني علـى كفالـة احتـرام حقـوق       وحيث  

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل احتراما تاما. وحيث اجمللـس، يف هـذا   
عــن ارتكــاب األعمــال الوحشــية، مبــا يف   الصــدد، يونيتــا علــى التوقــف 

ذلك قتل املدنيني ومهامجة العاملني يف جمال املعونة اإلنسـانية، ويطالـب   
بإطالق سراح مجيع املواطنني األجانب، مبن فيهم أفـراد األطقـم اجلويـة    
الروسية الذين حتتجزهم يونيتا. ويعرب عن قلقـه إزاء األنبـاء الـيت تفيـد     

تلغــــيم وكــــذلك زرع األلغــــام يف منــــاطق بوجــــود أنشــــطة إلعــــادة ال
  بالبلد.  جديدة

  جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي. وسيبقي  
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 ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٦٨): القرار ٤٠٥٢ (اجللسة

ــالة مؤرخــة  ب   موجهــة  ١٩٩٩آب/أغســطس  ١١رس
ــن   ــس األم ــيس جمل ــام   )١٩٦(إىل رئ ــدم األمــني الع ــادة ، ق ــن إف ع

املشـــاورات الـــيت جيريهـــا مـــع حكومـــة أنغـــوال بشـــأن وجـــود 
مستمر متعدد التخصصات لألمم املتحدة يف ذلـك البلـد كمـا    

كـانون   ٢١هو مطلـوب يف بيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ       
ــاير  ــر )١٩٧(١٩٩٩الثاين/ين ــالته   . وذك ــام يف رس ــني الع أن األم

اتيـة  حكومة أنغوال أشارت إىل أنه قد متـت هتيئـة الظـروف املؤ   
ن مكتــب لتوقيــع اتفــاق مــع األمــم املتحــدة مــن شــأنه أن ميكِّــ  

األمم املتحدة من بدء أعماله يف أنغوال. وبناء على ذلك، فإنـه  
يعتزم الشروع يف وضع ترتيبات عملية بغـرض إنشـاء املكتـب    
اجلديد يف أقرب وقت ممكن وإبرام اتفـاق مـع حكومـة أنغـوال     

ــة. وأشــار إىل أن وحــد    ة تنســيق املســاعدة  بشــأن مركــز البعث
اإلنسانية باألمم املتحدة، اليت حتظى أنشطتها بالتأييد التام مـن  

  احلكومة، ستواصل العمل بتشكيلتها احلالية.
تشـــــــرين  ١٥املعقـــــــودة يف  ،٤٠٥٢ويف اجللســـــــة   

توصـل  كان قـد مت ال وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٩األول/أكتوبر 
مــن هــذه الســابقة، أدرج جملــس األاجمللــس  يف مشــاوراتإليــه 

دعـا  الرسالة يف جدول أعماله. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال،     
الرئيس (االحتاد الروسـي)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل أنغـوال، بنـاء       

ق احلـ دون أن يكـون لـه   بـ ملشاركة يف املناقشة إىل اعلى طلبه، 
  التصويت.يف 

ويف اجللسة نفسها، وّجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    
ــا   ــرار ك ــس     إىل مشــروع ق ــد خــالل مشــاورات اجملل ــد أُع ن ق

__________ 

)١٩٦(  S/PRST/871.  
)١٩٧(  S/PRST/1999/3.  

ــابقة ــد      )١٩٨(السـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ وطُـ
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٩( ١٢٦٨باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
أيار/مــايو  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٦قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
ومجيـــع القـــرارات ذات الصـــلة الالحقـــة، وال ســـيما القـــرارين  ١٩٩١
ــباط/فرباير  ٢٦) املـــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٩  ١٢٣٧، و ١٩٩٩شـــــــ

  ،١٩٩٩أيار/مايو  ٧) املؤرخ ١٩٩٩(
كــانون الثــاين/  ٢١إىل بيــاين رئيســه الصــادرين يف  وإذ يشــري  
  ،١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٤يناير ويف 
التزامه باحلفاظ على سيادة أنغـوال وسـالمتها    وإذ يعيد تأكيد  
  اإلقليمية،
رئيسـي للحالـة الراهنـة يف    أن السـبب ال  وإذ يؤكد مـن جديـد    

أنغوال هو عدم امتثال االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال بزعامـة       
“ اتفاقـات السـلم  ”السيد جونـاس سـافيميب اللتزاماتـه املقـررة مبوجـب      

  وبروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة،
أنه ال ميكـن حتقيـق السـالم الـدائم     من جديد  وإذ يؤكد أيضا  

ملصـــاحلة الوطنيـــة يف أنغـــوال إال بالوســـائل الســـلمية، ويعيـــد يف هـــذا وا
وبروتوكـول لوسـاكا وقـرارات    “ اتفاقـات السـلم  ”الصدد تأكيد أمهية 

  جملس األمن ذات الصلة،
إزاء اآلثار اإلنسانية اليت تلحق بالسـكان   وإذ يعرب عن قلقه  

  املدنيني يف أنغوال من جراء احلالة الراهنة،
ــب   ــة  بال وإذ يرحـ ــالة املؤرخـ ــطس  ١١رسـ  ١٩٩٩آب/أغسـ

واملوجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن األمـني العـام، الـيت أشـري فيهـا إىل        
واملوجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٢٦الرسالة املؤرخة 

ــة أنغــوال والرســالة املؤرخــة     ــة مجهوري ــر خارجي آب/ أغســطس  ٢وزي
  غوال من األمني العام،واملوجهة إىل وزير خارجية مجهورية أن ١٩٩٩

رأيه القاتل بأن استمرار وجود األمم املتحدة  وإذ يعيد تأكيد  
يف أنغـــوال ميكـــن أن يســـهم بدرجـــة كـــبرية يف تعزيـــز الســـلم وحتقيـــق  

  املصاحلة الوطنية وحقوق اإلنسان واألمن اإلقليمي،
بإنشاء مكتب األمـم املتحـدة يف أنغـوال لفتـرة      يأذن  - ١  

ويضـم املـوظفني    ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ١٥ور حىت أولية مدهتا ستة شه
ــية والعســـكرية    ــراء االتصـــاالت مـــع الســـلطات السياسـ الالزمـــني إلجـ
ــرض استكشــاف       ــة األخــرى، بغ وســلطات الشــرطة والســلطات املدني
تدابري فعالة من أجل استعادة السلم وتقدمي املسـاعدة لشـعب أنغـوال يف    

__________ 

)١٩٨(  S/1999/1061.  
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ــاء القــدرات واملســاعدة اإلنســانية وت   ــز حقــوق اإلنســان  جمــاالت بن عزي
  وتنسيق أنشطة أخرى؛

أنه ريثما جترى مشـاورات إضـافية بـني األمـم      يقرر  - ٢  
املتحدة وحكومة أنغوال، سيتألف مكتب األمـم املتحـدة يف أنغـوال مـن     
عدد يصل إىل ثالثني موظفا متخصصا من الفئة الفنية، فضال عما يلـزم  

  من املوظفني اإلداريني وموظفي الدعم اآلخرين؛
أن وحـدة تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية بـاألمم      يؤكد   - ٣  

  املتحدة ستواصل العمل وستمول بتشكيلها احلايل؛
ــة، وال ســيما االحتــاد    يهيــب  - ٤   ــع األطــراف املعني جبمي

ــة تنقــل     ــام ألنغــوال، ضــمان ســالمة وأمــن وحري الــوطين لالســتقالل الت
ــرام      ــاملني معهــم واحت ــوظفني الع مركــزهم مــوظفي األمــم املتحــدة وامل

  احتراما كامال؛

ــرام اتفــاق    يهيــب   - ٥   حبكومــة أنغــوال واألمــني العــام إب
  بشأن مركز البعثة يف أقرب وقت ممكن؛

ــة    يعــرب  - ٦   عــن اســتعداده الســتعراض تشــكيل ووالي
وجود األمـم املتحـدة يف أنغـوال بنـاء علـى توصـية يقـدمها األمـني العـام          

  بالتشاور مع حكومة أنغوال؛
ألمني العام تقدمي تقرير كل ثالثة أشـهر  إىل ا يطلب  - ٧  
يف أنغوال، مبـا فيهـا توصـياته بشـأن تـدابري إضـافية ميكـن         تعن التطورا

  للمجلس أن ينظر فيها بغية تعزيز عملية السلم يف أنغوال؛
أن يبقـــي هـــذه املســـألة قيـــد نظـــره الفعلـــي.  يقـــرر  - ٨  

      
  البنود املتعلقة باحلالة يف رواندا  -  ٥    

  
  حلالة املتعلقة بروانداا  -ألف 

ــؤرخ     ــرر املـ ــارس  ٨املقـ ــة  ١٩٩٦آذار/مـ (اجللسـ
  )١٩٩٦( ١٠٥٠): القرار ٣٦٤٠

آذار/مــــــارس  ٨، املعقــــــودة يف ٣٦٤٠يف اجللســــــة   
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    تقرير األمني العام عن بعثة 

شباط/فرباير واملقدم عمال بقرار جملـس   ٢٩، املؤرخ )١(رواندا
ــن  ــال   ١٩٩٥( ١٠٢٩األمــ ــدول األعمــ ــرار جــ ــد إقــ ). وبعــ

ومبوافقــة اجمللــس، دعــا الــرئيس (بوتســوانا) ممثــل روانــدا، بنــاء  
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بـدون أن يكـون لـه احلـق     

  ت.يف التصوي
وقال األمني العام يف تقريـره إن األوضـاع يف روانـدا،      

عنــدما خـــرج البلـــد مـــن احلــرب األهليـــة واإلبـــادة اجلماعيـــة   
، ١٩٩٤متوز/يوليـه   ١٩بتشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة يف   

تكـن هنـاك    كانت ال تقل شـيئا عـن أوضـاع الكـوارث. إذ مل    
__________ 

  )١(  S/1996/149.  

ادات إدارة أو اقتصــاد، وال نظــام قضــائي أو تعليمــي، وال إمــد
باملياه والكهرباء، وال نقـل؛ وكـان السـكان عـالوة عـن ذلـك       
ال يزالــون يشــعرون بصــدمة قويــة. لكــن الظــروف يف روانــدا   
ــها رغــم أن عــددا كــبريا مــن الســكان      ــدأت تعــود إىل طبيعت ب

يزالون من الالجئني أو املشردين. وإىل جانـب اجلهـود الـيت     ال
هـا مـن وكـاالت    بذهلا الروانديون أنفسهم، عملت البعثة وغري

األمم املتحدة والوكـاالت الدوليـة مـع احلكومـة علـى إصـالح       
احليويــة،  اهلياكــل األساســية وإعــادة تأهيــل قطاعــات االقتصــاد

ــاعدة      ــوفري املسـ ــور، وتـ ــات العبـ ــاء خميمـ ــام، وبنـ ــة األلغـ وإزالـ
اإلنسانية. وقد أتاح وجود البعثة الشعور بـاألمن والثقـة لـدى    

ة واملؤسسـات احلكوميـة الدوليـة    ممثلي وكـاالت األمـم املتحـد   
واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت عملــت يف مجيــع أحنــاء البلــد،   
ــاش يف     ــق االنتعـ ــى حتقيـ ــدا، علـ ــعبة جـ ــروف صـ ــا يف ظـ أحيانـ

ــره املــؤرخ    ــدا. وأشــار األمــني العــام إىل تقري كــانون  ٣٠روان
فأكــد جمــددا علــى رأيــه أن األمــم املتحــدة  ١٩٩٦الثاين/ينــاير 

. )٢(د تؤديـه حـىت بعـد انتـهاء واليـة البعثـة      سيكون هلا دور مفي
ــم       ــارات الســتمرار وجــود األم ــة خي ــام ثالث ــدم األمــني الع وق

__________ 

  )٢(  S/1006/61.  




